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Abstract 
Introduction: In this study, we
student persistence in online e
relationship between synchronous interacti
asynchronous interactive methods (
persistence in online courses. 
Materials and Methods: The study was descriptive
The participants consisted of 744 undergraduate students of electronic education from three 
Iranian universities. They were selected using a random strat
the study were two researcher-made questionnaires for persistent and non
the reliability of 0.79 and 0.82,
Results: The findings of research indicate
interaction between the students and instructors was the same
We also found that there was a 
attitudes to (p<0.05 and r= 0.744)
Conclusion: As the research literature 
choice of a specific method of interaction can increase the use of that method by 
This emphasizes the important role of 
process and the longer student
such courses. 
Keywords 
Cooperation, Distance Learning

طور مشخص  به. هاي الکترونیکی بررسی شد

تاالر (آموزشی زمان ارتباط  هاي ناهم و روش

دانشجوي کارشناسی آموزش  5287تحلیلی، به روش پیمایشی و جامعه آماري آن 

. عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند  اي به

  . بود 82/0و  79/0ساخته با پایایی به ترتیب 

طور  ط دانشجو یکسان و بههاي برخط روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ارتبا

دیگر تحقیق میان نگرش دانشجویان نسبت به رشته 

با ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی  

تواند منجر به استفاده بیشتر  هاي ارتباط برخط توسط استاد می

این یافته از آن جهت مهم است که اگرچه تأکید 
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we analyzed the relationship between collaborative
education. In fact, the purpose of the study was to 

between synchronous interactive methods of instruction 
methods (e.g. Discussion Forum and Email) with the student 

The study was descriptive-analytic with survey research methodology
sisted of 744 undergraduate students of electronic education from three 

Iranian universities. They were selected using a random stratified sampling. The 
made questionnaires for persistent and non-persistent stud
, respectively.   

The findings of research indicated that in 40% of online courses the main method of 
interaction between the students and instructors was the same (a combination of chat and email).

there was a positive relationship between the persistence and the student
0.744) and cooperation in (p<0.01 and r= 0.863) online course

As the research literature has confirmed, our findings showed that 
method of interaction can increase the use of that method by 

important role of the instructor –as a facilitator– in the 
and the longer student persistence in online courses, in spite of focus on the learners in 

Distance Learning, Communication Tools, Persistence  

هاي الکترونیکی بررسی شد در این پژوهش، رابطه یادگیري مشارکتی و ماندگاري دانشجویان در رشته

و روش) گفتگوي برخط(زمان ارتباط آموزشی  هاي هم هدف پژوهش بررسی رابطه میان روش

  .با ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی بود) مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی

تحلیلی، به روش پیمایشی و جامعه آماري آن  -پژوهش از نوع توصیفی

اي بهگیري تصادفی طبقه نمونهنفر آنها با روش  744الکترونیکی در سه دانشگاه کشور بود که 

ساخته با پایایی به ترتیب  ابزار پژوهش دو پرسشنامه دانشجویان ماندگار و ناماندگار و محقق

هاي برخط روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ارتبا درصد از رشته 40ها نشان داد در 

دیگر تحقیق میان نگرش دانشجویان نسبت به رشته   طبق یافته. مشخص ترکیبی از گفتگوي برخط و ارسال پیام الکترونیکی است

=r(  و نسبت به مشارکت درون رشته برخط)01/0p<، 863/0=r( 

.  

هاي ارتباط برخط توسط استاد می انتخاب یک روش یا ترکیبی خاص از روش

این یافته از آن جهت مهم است که اگرچه تأکید . ها براي مشارکت در یادگیري گردد دانشجویان از آن روش یا ترکیب خاص روش
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llaborative learning and 
. In fact, the purpose of the study was to examine the 

 (e.g. Chat) and 
Discussion Forum and Email) with the student 

survey research methodology. 
sisted of 744 undergraduate students of electronic education from three 

sampling. The instruments of 
persistent students with 

that in 40% of online courses the main method of 
(a combination of chat and email).  

positive relationship between the persistence and the students’ 
online courses. 

that the instructor’s 
method of interaction can increase the use of that method by the students. 

the online learning 
, in spite of focus on the learners in 
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2  

دهد نقش فعال استاد، عاملی بر فعالیت بیشتر و 

  .گیري یک محیط یادگیري مشارکتی است

اختی و ساختارگرایی است تا ي یادگیري، گرایش بیشتر به طرف رویکرد فراشن

محور یا  هاي موضوع شود تا روش کید می

Cooperative Learning (در این روش، . است

 ،ارتباط متقابل اعضاي گروهدر جریان کار گروهی، 

، )Giving Explanations(ن ، توضیح داد

مشارکتی هم از  ي یادگیريها هاعضاي گرو

در ) Social Skills(هاي اجتماعی 

ها، پیشرفت تحصیلی و عالیق و نگرش

هاي حیطه عاطفی نیز موجب پرورش مهارت

) Social Acceptance(و پذیرش اجتماعی 

ادگیري و پیشرفت شود و در سطح آموزشی، سبب ارتقاي ی

تی، سبب رشد دهد یادگیري مشارکنشان می

ي مشارکتی منجر به که یادگیر سال گذشته نتیجه گرفت

تحصیلی طور مستمر پیشرفت  بر تکالیف درسی متمرکز کرده و به

Johnson و Johnson انجام گرفت ،

ح دارد گیري از همکاري بر دو عامل دیگر یعنی رقابت و تالش فردي ترجی

 آوردپیشرفت و تولید بیشتري به بار می

هاي یادگیري مشارکتی در پیشرفت آموزشی، 

 شود و در افزایش عزت نفس یادگیرندگان، عالقمند

ها، درصد آن 98ه، مشخص نمودند که در 

شود و به ولیتی واگذار میؤنی که به آنها مس

شان بهبود درسی افزایش و عملکرد تحصیلی

Slavin، دگانی که به دهد یادگیرننشان می

شاهد از وضعیت دوستی، برخوردهاي دوستانه و رفتارهاي مطلوب اجتماعی نسبت به گروه 

  .]3[ ها و احترام به دیگران داشتند

عنوان یک فعالیت اجتماعی محسوب 

مل آموزشی که از جمله الزامات مشارکت یادگیرندگان در یادگیري است، تحقیقات 

بایست بین ارتباط  ند که در آموزش الکترونیکی می

تفاوت قایل ) Delayed(و تأخیري  )

گذارد و بازخورد مفهومی  این تفاوت راجع به روش ارتباط از آن جهت مهم است که بر شکل ارائه بازخورد به یادگیرنده اثر می

 .]17[ عنوان یک عنصر حیاتی براي فرایند یادگیري معرفی کردند

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

دهد نقش فعال استاد، عاملی بر فعالیت بیشتر و خط نقش اول به یادگیرنده داده شده اما شواهد نشان می

گیري یک محیط یادگیري مشارکتی استافزایش ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و در نهایت شکل

 ، ماندگاريابزارهاي ارتباطی، 

    

ي یادگیري، گرایش بیشتر به طرف رویکرد فراشنهاهه در باب نظریتازگی، شاهد هستیم ک

کید میهاي فعال و یادگیرنده محور تأموزشو در آموزش، بیشتر بر آ

Cooperative Learning(یادگیري، یادگیري مشارکتی  هاي فعالیکی از انواع روش

در جریان کار گروهی، . کنند براي رسیدن به یک هدف فعالیت می ي کوچک نامتجانس

، توضیح داد)Asking Questions(هایی را براي تجربیات مهم از جمله توانایی پرسیدن 

اعضاي گرو. کند ایجاد می) Citing Examples(و ذکر کردن مثال ) 

هاي اجتماعی و مهارت) Interaction(هاي یادگیري و هم در زمینه برقراري تعامل 

  .]2[ کنند

عالیق و نگرش، ]Self Concept (]3(دهد یادگیري مشارکتی بر خودپنداره ي علمی نشان می

Relations( ]4[ حیطه عاطفی نیز موجب پرورش مهارتهمچنین این روش در . گذاردثیر میتأ

Communication Skills( ]5[،  افزایش عزت نفس)Self Esteem ( و پذیرش اجتماعی

شود و در سطح آموزشی، سبب ارتقاي یمی ]7[ انگیزه، خودکارآمدي و تعامالت سازنده با همساالن

نشان می Bambergerنتایج پژوهش  .]8[ گرددي مختلف درسی می

  .]9[ با یکدیگر شده و پیشرفت تحصیلی یادگیرنده را به همراه دارد

سال گذشته نتیجه گرفت 90طول مطالعه انجام شده در  600فراتحلیل بیش از 

بر تکالیف درسی متمرکز کرده و بههاي قومی و جنسیتی شده، یادگیرندگان را 

 Johnsonبررسی که توسط 122تر، مرکب از  در یک تحلیل جامع .]10[دهد 

گیري از همکاري بر دو عامل دیگر یعنی رقابت و تالش فردي ترجی، بهرهبراي افزایش پیشرفت تحصیلی

پیشرفت و تولید بیشتري به بار میگروهی، م با رقابت درونسه با همکاري توأگروهی، در مقایو همکاري بدون رقابت درون

هاي یادگیري مشارکتی در پیشرفت آموزشی، ند که کارایی روش، پس از بررسی گسترده، اعالم کرد

شود و در افزایش عزت نفس یادگیرندگان، عالقمندثبت بیشتر میان نژادهاي مختلف میبیشتر قابل توجه است و سبب ایجاد روابط م

  .]12[ ثر استؤداري مها و استاد و احساس خویشتن

Thomson ه، مشخص نمودند که در پژوهش انجام گرفت 37لیلی از در پژوهش ترکیبی و فراتح

نی که به آنها مسمعتقد است یادگیرندگا Hortop .]13[ یادگیري مشارکتی بر روش سنتی برتري دارد

درسی افزایش و عملکرد تحصیلیضوع آموزند و انگیزش آنها با مودهند، مطالبی میهاي خود آموزش می

Slavinمطالعات  .]14[ شودفس و رفتار اجتماعی آنها بهتر میعالوه بر این، عزت ن

دوستی، برخوردهاي دوستانه و رفتارهاي مطلوب اجتماعی نسبت به گروه بینند، از حیث نوع

ها و احترام به دیگران داشتند بهتري برخوردار بودند و تمایل بیشتري به احترام گذاشتن به ارزش

عنوان یک فعالیت اجتماعی محسوب  هو تعامل یک عامل اصلی در فرآیند یادگیري ب ]15[یادگیري یک فعالیت اجتماعی است 

مل آموزشی که از جمله الزامات مشارکت یادگیرندگان در یادگیري است، تحقیقات هاي برقراري تعادر خصوص روش

ند که در آموزش الکترونیکی مینک بیان می Kearsley و Moore در این رابطه

)Asynchronous(زمان  با ارتباط ناهم) Immediate(و فوري ) 

این تفاوت راجع به روش ارتباط از آن جهت مهم است که بر شکل ارائه بازخورد به یادگیرنده اثر می

Holemberg،Smith   وDilenعنوان یک عنصر حیاتی براي فرایند یادگیري معرفی کردند را به ، آن

 

 

خط نقش اول به یادگیرنده داده شده اما شواهد نشان میشود در محیط آموزشی برمی

افزایش ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و در نهایت شکل

  

 واژگان کلیدي

، آموزش از دور، مشارکت

  

 مقدمه 

تازگی، شاهد هستیم کبه 

و در آموزش، بیشتر بر آ ]1[ ي رفتاريهاهنظری

یکی از انواع روش .یاددهنده محور

ي کوچک نامتجانسهاهگرو

هایی را براي تجربیات مهم از جمله توانایی پرسیدن  موقعیت

) Criticizing(انتقاد کردن 

هاي یادگیري و هم در زمینه برقراري تعامل نظر دانش و مهارت

کنند رشد می ،یريجریان یادگ

ي علمی نشان میهاهیافت

Ethnic Relations(روابط قومی 

Communication Skills(اجتماعی 

انگیزه، خودکارآمدي و تعامالت سازنده با همساالن ]6[ یادگیرنده

ي مختلف درسی میهاهتحصیلی در زمین

با یکدیگر شده و پیشرفت تحصیلی یادگیرنده را به همراه دارد همکاري و تعاون اعضا

Johnson فراتحلیل بیش از  در

هاي قومی و جنسیتی شده، یادگیرندگان را وگیريکم شدن س

دهد یادگیرندگان را افزایش می

براي افزایش پیشرفت تحصیلیمحققان دریافتند که 

و همکاري بدون رقابت درون

]11[.  Slavin وSharanپس از بررسی گسترده، اعالم کرد ،

بیشتر قابل توجه است و سبب ایجاد روابط م

ها و استاد و احساس خویشتن کالسیشدن به هم

Newman  وThomson

یادگیري مشارکتی بر روش سنتی برتري دارد

هاي خود آموزش می کالسیسایر هم

عالوه بر این، عزت ن. یابدمی

بینند، از حیث نوعشیوه گروهی آموزش می

بهتري برخوردار بودند و تمایل بیشتري به احترام گذاشتن به ارزش

یادگیري یک فعالیت اجتماعی است 

در خصوص روش .]16[ شودمی

در این رابطه. زیادي انجام گرفته است

) Synchronous(زمان  هم

این تفاوت راجع به روش ارتباط از آن جهت مهم است که بر شکل ارائه بازخورد به یادگیرنده اثر می. شویم

Garrison ،Holembergاست که 



توانند به یادگیرندگان بازخورد فوري ارائه دهند و این ویژگی 

هاي آموزش از دور را  او ویژگی. کندز دور پیشنهاد می

لحاظ رابطه یادگیرنده با  در یک سوي طیف، نوعی آموزش از دور قرارداد که به

رو در رو و مستقیمی وجود  گونه ارتباطکند و در آن هیچ

زمان و هماهنگ  شود و در سوي دیگر این طیف، آموزش به صورت هم

ا و مباحثات در آموزش الکترونیکی ارتباطات، گفتگوه

بالدرنگ، (زمان  و ابزارهاي ارتباطی هم) تأخیري

این . است) گفتگوي الکترونیکی تاالر(هاي مباحثه الکترونیکی 

را  ال یا یادداشتی را ارسال کرده و دیگران این اجازه را دارند که در زمان دیگري پاسخ آن

ي هستند که ا گونه ههاي صوتی ب هاي تصویري و کنفرانس

کنندگان در ارتباط اجازه با هم در ارتباط بوده و به شرکت

عبارت  ترین و به عنوان عمومی هیی هستند که باعث شده است آموزش الکترونیکی ب

بر . گیري محیط یادگیري مشارکتی ایجاد کند

درصد  77از این تعداد، . ورت گرفته استي آموزش از دور ص

 National Center for( 2008در سال 

ه مؤسسات آموزشی براي ارائه ترین فناوري هستند ک

دهنده  با توجه به افزایش مداوم تعداد مؤسسات ارائه

شود که جایگاه محکمی همراه با سیر   نام شده در دروس برخط، این حقیقت معلوم می

هاي آموزشی، ضرورت مطالعه و شناخت نگرش آنان براي شرکت در آموزش 

تواند اي است و میکترونیکی داراي فواید شناخته شده

مشارکت یادگیرندگان در یادگیري فراهم آورد، اما اجراي موفق آن تابع عوامل متعددي از جمله نگرش 

مندي آنان از تحصیل در  یادگیرندگان نسبت به فناوري، نسبت به آموزش الکترونیکی، نسبت به تعامل الکترونیکی و همچنین رضایت

کنندگان در آموزش الکترونیکی گرایش و دیدگاه مثبتی درباره 

  .]24،25[ این نوع از یادگیري داشته باشند، آنگاه انگیزه بیشتري براي فعالیت در فرایند آموزش و یادگیري خواهند داشت

اي ارگیري و پذیرش فناوري رایانهک هب عنوان عامل بسیار مهم و کلیدي در

به » نگرش«در پژوهشی در این زمینه . هنوز ارائه نشده است

مشخص  دوست داشتن یا حس تنفر به یک شئ

 شود خواهد انجام دهد، مربوط میمی د، عنصر شناختی به عقاید و باورها اشاره دارد و عنصر رفتاري به آنچه فرد واقعاً

هاي اطالعاتی و هاي مفهومی براي بررسی ادراکات و نگرش یادگیرندگان در خصوص استفاده از فناوري

عنوان یکی از نظریات مطرح در  است که به

را مدل پذیرش فناوري دو ایده رفتاري ویژه 

این . آن و نگرش در خصوص میزان مفید بودن

در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، عالوه بر اینکه سعی شده تا نشان داده شود به استناد ادبیات موجود و 

االت زیر نیز پاسخ داده ؤیادگیري دارد، به س

 هاي مشارکت در یادگیري الکترونیکی با ماندگاري دانشجویان دوره کارشناسی در چه حد است؟

  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

توانند به یادگیرندگان بازخورد فوري ارائه دهند و این ویژگی  زمان هستند، می هاي آموزش از دور که حمایت کننده ارتباط هم

  .]18،19[ توان آن را براي برانگیختن یادگیرندگان به کار گرفت

ز دور پیشنهاد میساختار آموزش ا چهارچوب دیگري را براي درك و فهم گسترة

در یک سوي طیف، نوعی آموزش از دور قرارداد که به: گوید صورت یک طیف ممتد ترسیم کرده و می

کند و در آن هیچ عمل می زمان و ناهماهنگ ت ناهمرصو یاددهنده و سایر یادگیرندگان، به

شود و در سوي دیگر این طیف، آموزش به صورت هم اي ارائه می ندارد و آموزش کامالً از دور و به شکل تک رسانه

در آموزش الکترونیکی ارتباطات، گفتگوه .]20[ گردد اي ارائه می با نیازهاي یادگیرندگان و با استفاده از امکانات چندرسانه

تأخیري(زمان  بین دانشجویان و استاد و یا دانشجویان دیگر، از طریق ابزارهاي ارتباطی ناهم

 .]21،22[ یابد

هاي مباحثه الکترونیکی زمان شامل پست الکترونیکی و اتاق ابزارهاي ارتباط ناهم

ال یا یادداشتی را ارسال کرده و دیگران این اجازه را دارند که در زمان دیگري پاسخ آنؤدهد که س  ابزارها به یادگیرندگان اجازه می

هاي تصویري و کنفرانس زمان همچون گفتگوهاي متنی، کنفرانس ابزارهاي ارتباطی هم

با هم در ارتباط بوده و به شرکت صورت برخط یادگیرندگان دیگر در یک زمان به

  .]18[ دهد  بازخورد و ارسال پاسخ فوري را می

یی هستند که باعث شده است آموزش الکترونیکی بهاههایی که به آنها اشاره شد، مؤلف

گیري محیط یادگیري مشارکتی ایجاد کندترین نوع آموزش از دور با واسط فناوري شرایط مناسبی را براي شکل

ي آموزش از دور صهاهنام در دور میلیون ثبت 2/12در آمریکا،  2008

در سال  طبق اعالم مرکز ملی آمار آموزشی آمریکا. ي برخط بوده است

Education (ترین فناوري هستند ک زمان، گسترده هاي مبتنی بر اینترنت ناهمفناوري

با توجه به افزایش مداوم تعداد مؤسسات ارائه Kalisterو  Barbellsبنابر ادعاي . اندردهشی از آن بهره ب

نام شده در دروس برخط، این حقیقت معلوم می دروس برخط و افزایش تعداد دانشجویان ثبت

  .]18[ صعودي براي یادگیري برخط در آموزش عالی وجود دارد

هاي آموزشی، ضرورت مطالعه و شناخت نگرش آنان براي شرکت در آموزش  با توجه به نقش محوري یادگیرندگان در نظام

کترونیکی داراي فواید شناخته شدهکار رفته در آموزش ال ههاي باگر چه که تکنیک. شود الکترونیکی نیز روشن می

مشارکت یادگیرندگان در یادگیري فراهم آورد، اما اجراي موفق آن تابع عوامل متعددي از جمله نگرش محیط مناسبی را براي 

یادگیرندگان نسبت به فناوري، نسبت به آموزش الکترونیکی، نسبت به تعامل الکترونیکی و همچنین رضایت

کنندگان در آموزش الکترونیکی گرایش و دیدگاه مثبتی درباره  اگر شرکت به تجربه ثابت شده که .]23[ یک رشته الکترونیکی است

این نوع از یادگیري داشته باشند، آنگاه انگیزه بیشتري براي فعالیت در فرایند آموزش و یادگیري خواهند داشت

عنوان عامل بسیار مهم و کلیدي در هر چند که طرز نگرش و دیدگاه یادگیرندگان به

هنوز ارائه نشده است» طرز نگرش«اي از شود، اما تعریف واحد و همه جانبه

دوست داشتن یا حس تنفر به یک شئ عنصر احساسی به احساس. عنصر احساسی، شناختی و رفتاري تقسیم شده است

د، عنصر شناختی به عقاید و باورها اشاره دارد و عنصر رفتاري به آنچه فرد واقعاً

هاي مفهومی براي بررسی ادراکات و نگرش یادگیرندگان در خصوص استفاده از فناوريیکی دیگر از مدل

است که به )Technology Acceptance Model( رياینترنتی در یادگیري مدل پذیرش فناو

مدل پذیرش فناوري دو ایده رفتاري ویژه  .]25[ شود هاي اطالعاتی محسوب میزمینه نظرسنجی درباره نگرش کاربران به فناوري

و نگرش در خصوص میزان مفید بودن نگرش درباره سهولت استفاده از فناوري: کنددر خصوص سنجش نگرش پیشنهاد می

  .]23[ کننده قصد و نیت یک فرد در استفاده از فناوري است دو نگرش در مجموع تعیین

در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، عالوه بر اینکه سعی شده تا نشان داده شود به استناد ادبیات موجود و 

یادگیري دارد، به س-یادگیرندگان در یادگیري نقش اساسی در فرایند یاددهیهاي پیشین، مشارکت 

هاي مشارکت در یادگیري الکترونیکی با ماندگاري دانشجویان دوره کارشناسی در چه حد است؟
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هاي آموزش از دور که حمایت کننده ارتباط همفناوري

توان آن را براي برانگیختن یادگیرندگان به کار گرفت است که می

Sutton چهارچوب دیگري را براي درك و فهم گسترة

صورت یک طیف ممتد ترسیم کرده و می به

یاددهنده و سایر یادگیرندگان، به

ندارد و آموزش کامالً از دور و به شکل تک رسانه

با نیازهاي یادگیرندگان و با استفاده از امکانات چندرسانه

بین دانشجویان و استاد و یا دانشجویان دیگر، از طریق ابزارهاي ارتباطی ناهم

یابد  تسهیل می) زمان واقع

ابزارهاي ارتباط ناهم    

ابزارها به یادگیرندگان اجازه می

ابزارهاي ارتباطی هم. بدهند

یادگیرندگان دیگر در یک زمان به الزم است یادگیرنده با

بازخورد و ارسال پاسخ فوري را می

هایی که به آنها اشاره شد، مؤلفقابلیت

ترین نوع آموزش از دور با واسط فناوري شرایط مناسبی را براي شکل بهتر محبوب

2008طبق آمارها در سال 

ي برخط بوده استهاهها در دورنام ثبت

Education Statistics

شی از آن بهره بي آموزها هدور

دروس برخط و افزایش تعداد دانشجویان ثبت

صعودي براي یادگیري برخط در آموزش عالی وجود دارد

با توجه به نقش محوري یادگیرندگان در نظامالبته 

الکترونیکی نیز روشن می

محیط مناسبی را براي 

یادگیرندگان نسبت به فناوري، نسبت به آموزش الکترونیکی، نسبت به تعامل الکترونیکی و همچنین رضایت

یک رشته الکترونیکی است

این نوع از یادگیري داشته باشند، آنگاه انگیزه بیشتري براي فعالیت در فرایند آموزش و یادگیري خواهند داشت

هر چند که طرز نگرش و دیدگاه یادگیرندگان به

شود، اما تعریف واحد و همه جانبه محسوب می

عنصر احساسی، شناختی و رفتاري تقسیم شده است

د، عنصر شناختی به عقاید و باورها اشاره دارد و عنصر رفتاري به آنچه فرد واقعاًشواطالق می

یکی دیگر از مدل .]23[

اینترنتی در یادگیري مدل پذیرش فناو

زمینه نظرسنجی درباره نگرش کاربران به فناوري

در خصوص سنجش نگرش پیشنهاد می

دو نگرش در مجموع تعیین

در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، عالوه بر اینکه سعی شده تا نشان داده شود به استناد ادبیات موجود و 

هاي پیشین، مشارکت  پژوهش

  :شده است

هاي مشارکت در یادگیري الکترونیکی با ماندگاري دانشجویان دوره کارشناسی در چه حد است؟رابطه روش .1
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ري الکترونیکی با ماندگاري آنان در چه حد 

به صورت  1391تا  1389دانشجوي دوره کارشناسی هستند که در سه دانشگاه کشور از سال 

ي دولتی هاهکه تنها دانشگااین سه دانشگاه به این دلیل انتخاب شدند 

جوي آموزش الکترونیکی پذیرش از طریق کنکور سراسري و زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور دانش

  .ي مورد نظر نشان داده شده است

  اندگاري هر یک از رشته هاي الکترونیکی در مجموع سه دانشگاه

  نرخ پاسخ

 )درصد(

  نرخ

 ماندگاري

4/22 78/0 

5/65 70/0 

71/0 5/56 

8/27 92/0 

6/10 93/0 

8/4 81/0 

2/6 75/0 

4/7 82/0 

6/65 79/0 

4/8 87/0 

51/27 808/0 

 و Krejcieهاي مربوط به محاسبه تعداد نمونه از جمله رابطه 

یعنی افزایش  عنوان نمونه تحقیق مشخص شده بود، با هدف افزایش اعتبار بیرونی تحقیق،

آوري اطالعات از سه دانشگاه هدف، هنگام امتحانات پایان ترم دانشجویان 

محقق در چند روز متوالی برگزاري امتحانات به 

آوري  را بین آنان توزیع و پس از تکمیل جمع

ولین هاي متعددي با مسؤ مکاتبات و تماس

فن این گروه از دانشجویان انجام گرفت و تالش شد از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل و 

بر این اساس، نمونه واقعی تحقیق که شامل دو گروه 

کل جامعه مورد تحقیق است و بیش  درصد

ي هاهي مربوط به هر یک از رشتها

هاي  ماندگاران و تعداد ناماندگاران براي سه سال مورد مطالعه یعنی سال

ي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر یک از 

  .نرخ پاسخ مناسبی برخوردار شوند

هاي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر یک از 

  . نرخ پاسخ مناسبی برخوردار شوند

بایست همگی آنها در یک رشته آموزش الکترونیکی، در دوره 

کارشناسی و در سه دانشگاه کشور شامل شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم قرآن و حدیث پذیرفته شده باشند، هر چند که 

همچنین، پژوهشگران قبل ). ناماندگاران

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

ري الکترونیکی با ماندگاري آنان در چه حد رابطه نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت در یادگیري و نسبت به یادگی

دانشجوي دوره کارشناسی هستند که در سه دانشگاه کشور از سال  5285کنندگان در تحقیق، 

این سه دانشگاه به این دلیل انتخاب شدند . اند رسمی براي تحصیل به صورت الکترونیکی پذیرش شده

از طریق کنکور سراسري و زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور دانش

ي مورد نظر نشان داده شده استهاهجامعه آماري تحقیق به تفکیک دانشگا

اندگاري هر یک از رشته هاي الکترونیکی در مجموع سه دانشگاهجامعه آماري، نرخ پاسخ و نرخ م: 1جدول

 کنندگان تعداد شرکت رشته تحصیلی دانشگاه
نرخ پاسخ

 خواجه نصیرالدین طوسی

 207 مهندسی صنایع

 120 مهندسی فناوري اطالعات

 120 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 

 علوم قرآن و حدیث
 606 علوم حدیث

 771 علوم و معارف قرآن

 918 مهندسی فناوري اطالعات

 775 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 

 806 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 

 125 )مخابرات(مهندسی برق 

 837 حقوق

 5285 میانگین/ جمع کل

هاي مربوط به محاسبه تعداد نمونه از جمله رابطه  در حالی که با توجه به جامعه آماري تحقیق و استفاده از فرمول

عنوان نمونه تحقیق مشخص شده بود، با هدف افزایش اعتبار بیرونی تحقیق، نفر به 358

آوري اطالعات از سه دانشگاه هدف، هنگام امتحانات پایان ترم دانشجویان  پذیري نتایج، بهترین زمان براي جمع

محقق در چند روز متوالی برگزاري امتحانات به . شد، در نظر گرفته شد طور حضوري در محل دانشگاه برگزار می

را بین آنان توزیع و پس از تکمیل جمع) ماندگاران(ي مربوط به دانشجویان در حال تحصیل ها

مکاتبات و تماسنیز ) ناماندگاران(براي دریافت اطالعات مربوط به دانشجویان ترك تحصیل کرده 

فن این گروه از دانشجویان انجام گرفت و تالش شد از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل و دریافت ایمیل و یا تل

بر این اساس، نمونه واقعی تحقیق که شامل دو گروه . آوري گردد یا تماس تلفنی، هر چند در دفعات مکرر، نظرات آنان جمع

درصد 14تقریباً برابر  فر تعیین شد کهن 744ماندگاران و ناماندگاران از سه دانشگاه هدف است، 

 .باشد برابر نمونه اسمی تحقیق می

هاه، رشته تحصیلی بود، تالش شد تا دادهاهاز آنجا که در این تحقیق، واحد تحلیل داد

ماندگاران و تعداد ناماندگاران براي سه سال مورد مطالعه یعنی سالکنندگان، تعداد  نام تحصیلی الکترونیکی شامل تعداد ثبت

  . آوري شود

ي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر یک از هاهي هدف، تالش شد پرسشنامهاهدست آمده از دانشگا

نرخ پاسخ مناسبی برخوردار شوند ي تحصیلی ازهاهشود که هر یک از رشتاي توزیع  ي تحصیلی الکترونیکی به گونه

هاي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر یک از هاي هدف، تالش شد پرسشنامهدست آمده از دانشگاه

نرخ پاسخ مناسبی برخوردار شوند هاي تحصیلی ازاي توزیع شود که هر یک از رشته هاي تحصیلی الکترونیکی به گونه

بایست همگی آنها در یک رشته آموزش الکترونیکی، در دوره ها به این پژوهش میبراي ورود آزمودنی

کارشناسی و در سه دانشگاه کشور شامل شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم قرآن و حدیث پذیرفته شده باشند، هر چند که 

ناماندگاران(اند برخی از آنها پس از پذیرش در دانشگاه به دالیلی انصراف داده و یا ترك تحصیل کرده

 

 

رابطه نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت در یادگیري و نسبت به یادگی .2

 است؟

  

 ها مواد و روش

کنندگان در تحقیق، شرکت

رسمی براي تحصیل به صورت الکترونیکی پذیرش شده

از طریق کنکور سراسري و زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور دانش 1391بودند که تا سال 

جامعه آماري تحقیق به تفکیک دانشگا 1در جدول . اندکرده

 
جدول

دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی

علوم قرآن و حدیث

  

  

 شیراز

  

در حالی که با توجه به جامعه آماري تحقیق و استفاده از فرمول

Morgan 358، عددي برابر

پذیري نتایج، بهترین زمان براي جمع قابلیت تعمیم

طور حضوري در محل دانشگاه برگزار می الکترونیکی که به

هاهه و پرسشنامدانشگاه مراجع

براي دریافت اطالعات مربوط به دانشجویان ترك تحصیل کرده . کرد

دریافت ایمیل و یا تل به منظورسه دانشگاه 

یا تماس تلفنی، هر چند در دفعات مکرر، نظرات آنان جمع

ماندگاران و ناماندگاران از سه دانشگاه هدف است، 

برابر نمونه اسمی تحقیق می 2از 

از آنجا که در این تحقیق، واحد تحلیل داد

تحصیلی الکترونیکی شامل تعداد ثبت

آوري شود جمع 1391 و 1390 ،1389

دست آمده از دانشگا بر اساس اطالعات به

ي تحصیلی الکترونیکی به گونههاهرشت

دست آمده از دانشگاه بر اساس اطالعات به

هاي تحصیلی الکترونیکی به گونهرشته

براي ورود آزمودنی که ذکر استالزم به

کارشناسی و در سه دانشگاه کشور شامل شیراز، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم قرآن و حدیث پذیرفته شده باشند، هر چند که 

برخی از آنها پس از پذیرش در دانشگاه به دالیلی انصراف داده و یا ترك تحصیل کرده



ها، به ارائه توضیحات شفاهی در مورد هر یک از ابزارهاي ارتباط الکترونیکی و سامانه یادگیري 

ها االت پرسشنامهؤدهندگان و نظرات آنان درباره س

االت تحقیق استفاده شود، دانشجویان از اختیار شرکت و یا عدم شرکت در 

ي تحصیلی الکترونیکی به تفکیک گروه ماندگاران و ناماندگاران نمایش داده شده 

طور معمول میزان  گیرد، به و اینترنت انجام می

Langerak  وDuhamel  نرخ پاسخ تحقیقاتشان را

   ].8[ اند براي سه نوبت ارسال پرسشنامه اعالم کرده

ال را ؤس 26ه مشخصات فردي، ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ماندگاران و ناماندگاران است که عالوه بر سؤاالت مربوط ب

آنها را براي بررسی رابطه تعامل  Telloهایی که 

ه، براي معتبر ساختن هر دو پرسشنامه، پس از تدوین اولی

کردند، قرار گرفت و نظر آنان در  مدرس و اساتید دانشگاهی که در ارائه آموزش الکترونیکی فعالیت می

همچنین . رسیدیید اساتید نهایی به تأي ها

گیري را مورد  یا قابلیت اعتماد دو پرسشنامه از روش برآورد ضریب آلفاي کرونباخ که هماهنگی درونی ابزار اندازه

و ناماندگاران  ، براي هر دو پرسشنامه ماندگاران

  .دهنده پایایی مطلوب براي این ابزارها است

عنوان ابزاري براي مشارکت یادگیرندگان در یادگیري، متغیر مستقلی است که در این پژوهش 

زمان  توان به شکل همهاي برقراري ارتباط الکترونیکی را می

 Learning Management System:LMS ( سه دانشگاه

ط الکترونیکی مورد استفاده و در دسترس 

 Discussion(، تاالر مباحثه )Chat(توان به ابزارهاي گفتگوي برخط 

 هايروش تباط الکترونیکی، گفتگوي برخط جزء

زمان ارتباط الکترونیکی  هاي ناهمهایی هستند که جزء روش

ي مربوط به روش مشارکت در یادگیري و تحلیل آنها نیز بر اساس سه روش مذکور 

اي در نظر گرفته شد که اشاره به تعهد و پایبندي دانشجو به مؤسسه آموزشی 

هاي آن  نام  براي تعیین نرخ ماندگاري مربوط به هر رشته تحصیلی برخط، ابتدا تعداد ثبت

و تعداد دانشجویان ) انماندگار(سپس تعداد دانشجویان در حال تحصیل 

طور رسمی از ادامه  کرده هم شامل افرادي هستند که به

طور غیررسمی  به ،یل مدیریتی، مردود شدن و غیره

استفاده شد که  1بر همین اساس براي تعیین نرخ ماندگاري هر رشته تحصیلی از رابطه شماره 

به دست آمده که  هاي آن رشته کسر و عدد

نام کنندگان تقسیم شد تا نرخ ماندگاري دانشجویان آن رشته 

  .داده شده استونیکی به تفکیک سه دانشگاه نمایش 

  

  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

ها، به ارائه توضیحات شفاهی در مورد هر یک از ابزارهاي ارتباط الکترونیکی و سامانه یادگیري از توزیع پرسشنامه بین آزمودنی

دهندگان و نظرات آنان درباره سشناختی پاسخ ضمن آنکه تالش شد اطالعات جمعیت

االت تحقیق استفاده شود، دانشجویان از اختیار شرکت و یا عدم شرکت در ؤگیري درباره سبراي تصمیم محفوظ بماند و از آن صرفاً

 

ي تحصیلی الکترونیکی به تفکیک گروه ماندگاران و ناماندگاران نمایش داده شده هاهنرخ پاسخ هر یک از رشت

و اینترنت انجام می پست الکترونیکیشود که در تحقیقاتی که ارسال پرسشنامه از طریق 

Schillewaert ،Langerakر این خصوص د. دریافت پاسخ آن از روش سنتی کمتر است

براي سه نوبت ارسال پرسشنامه اعالم کرده درصد 36تا  درصد 22که از طریق ایمیل انجام گرفته بود بین 

ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ماندگاران و ناماندگاران است که عالوه بر سؤاالت مربوط ب

هایی که  پرسشنامه شد و در تهیه آن از ابزار پژوهش تحقیقات مرتبط خصوصاً

براي معتبر ساختن هر دو پرسشنامه، پس از تدوین اولی. کار برده، استفاده شده است هآموزشی با ماندگاري دانشجویان بزرگسال ب

مدرس و اساتید دانشگاهی که در ارائه آموزش الکترونیکی فعالیت می 17اي از آن دو در اختیار 

 .اعمال گردید هاهاصالح و تهیه فرم نهایی پرسشنام

هاهاالت جایگزین، پرسشنامؤپس از حذف و یا تغییر برخی از سؤاالت و اضافه نمودن س

یا قابلیت اعتماد دو پرسشنامه از روش برآورد ضریب آلفاي کرونباخ که هماهنگی درونی ابزار اندازه

، براي هر دو پرسشنامه ماندگاران18نسخه   SPSSافزار این مقدار توسط نرم. دهد، استفاده شد

دهنده پایایی مطلوب براي این ابزارها است بود که نشان 82/0و  79/0محاسبه شد که به ترتیب برابر 

عنوان ابزاري براي مشارکت یادگیرندگان در یادگیري، متغیر مستقلی است که در این پژوهش  هروش برقراري ارتباط آموزشی ب

هاي برقراري ارتباط الکترونیکی را میپیش از این اشاره شد، روش طور که همان. مورد توجه قرار گرفته است

Learning Management System(در بررسی سامانه مدیریت یادگیري . زمان در نظر گرفت

ط الکترونیکی مورد استفاده و در دسترس هدف پژوهش مشخص شد که در سامانه آموزشی آنها برخی از ابزارهاي برقراري ارتبا

توان به ابزارهاي گفتگوي برخط صورت مشترك می ر گرفته اند که به

تباط الکترونیکی، گفتگوي برخط جزءاز این سه روش برقراري ار. اشاره کرد) Email(و پست الکترونیکی 

هایی هستند که جزء روشروش ،و تاالر مباحثه پست الکترونیکیزمان محسوب شده و ارسال 

ي مربوط به روش مشارکت در یادگیري و تحلیل آنها نیز بر اساس سه روش مذکور هاآوري داده بر همین اساس، جمع

اي در نظر گرفته شد که اشاره به تعهد و پایبندي دانشجو به مؤسسه آموزشی  عنوان متغیر وابسته پژوهش، ماندگاري به

براي تعیین نرخ ماندگاري مربوط به هر رشته تحصیلی برخط، ابتدا تعداد ثبت. براي تکمیل دوره آموزشی برخط دارد

سپس تعداد دانشجویان در حال تحصیل . دشمحاسبه و جمع  1389سال متوالی از سال 

کرده هم شامل افرادي هستند که بهتحصیلدانشجویان ترك. مشخص شد) نناماندگارا

یل مدیریتی، مردود شدن و غیرهدالیلی همچون دال اند و هم شامل افرادي هستند که به

بر همین اساس براي تعیین نرخ ماندگاري هر رشته تحصیلی از رابطه شماره . اند براي ادامه تحصیل مراجعه نکرده

هاي آن رشته کسر و عدد نام ي رسمی و غیررسمی هر رشته از کل ثبتهاهبرطبق آن مجموع ترك تحصیل کرد

نام کنندگان تقسیم شد تا نرخ ماندگاري دانشجویان آن رشته  دهنده تعداد ماندگاران آن رشته تحصیلی بود بر تعداد کل ثبت

ونیکی به تفکیک سه دانشگاه نمایش ي الکترهاهنرخ ماندگاري هر یک از رشت 1در جدول . 

  حاسبه نرخ ماندگاري رشته م: 1 رابطه
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از توزیع پرسشنامه بین آزمودنی

ضمن آنکه تالش شد اطالعات جمعیت .الکترونیکی پرداختند

محفوظ بماند و از آن صرفاً

 .پژوهش برخوردار بودند

نرخ پاسخ هر یک از رشت ،1در جدول 

شود که در تحقیقاتی که ارسال پرسشنامه از طریق  یادآور می. است

دریافت پاسخ آن از روش سنتی کمتر است

که از طریق ایمیل انجام گرفته بود بین 

ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ماندگاران و ناماندگاران است که عالوه بر سؤاالت مربوط ب 

شد و در تهیه آن از ابزار پژوهش تحقیقات مرتبط خصوصاً شامل می

آموزشی با ماندگاري دانشجویان بزرگسال ب

اي از آن دو در اختیار  نمونه

اصالح و تهیه فرم نهایی پرسشنام

پس از حذف و یا تغییر برخی از سؤاالت و اضافه نمودن س

یا قابلیت اعتماد دو پرسشنامه از روش برآورد ضریب آلفاي کرونباخ که هماهنگی درونی ابزار اندازه براي تعیین پایایی

دهد، استفاده شد سنجش قرار می

محاسبه شد که به ترتیب برابر 

روش برقراري ارتباط آموزشی ب

مورد توجه قرار گرفته است

زمان در نظر گرفت و ناهم

هدف پژوهش مشخص شد که در سامانه آموزشی آنها برخی از ابزارهاي برقراري ارتبا

ر گرفته اند که بهدانشجویان برخط قرا

Forum ( و پست الکترونیکی

زمان محسوب شده و ارسال  هم

بر همین اساس، جمع. ندگیر قرار می

  .انجام گرفته است

پژوهش، ماندگاري بهدر این 

براي تکمیل دوره آموزشی برخط دارد

سال متوالی از سال  3رشته براي 

ناماندگارا(کرده ترك تحصیل

اند و هم شامل افرادي هستند که به تحصیل انصراف داده

براي ادامه تحصیل مراجعه نکرده

برطبق آن مجموع ترك تحصیل کرد

دهنده تعداد ماندگاران آن رشته تحصیلی بود بر تعداد کل ثبت نشان

. تحصیلی مشخص گردد
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عنوان متغیري در نظر گرفته شده که جهت و میزان رابطه متغیر 

ثیر عوامل مختلفی نسبت به آموزش الکترونیکی تحت تأ

براي این منظور، نگرش . تر انجام شود

باط آموزشی و نسبت به سه ابزار برقراري ارت

از این سه ابزار، گفتگوي برخط ابزاري است 

آورد و تاالر مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی ابزارهایی هستند که امکان برقراري 

بدین معنی که . دهدکه در اختیار یادگیرنده قرار می

ارتباط که در  گیرد، در حالیبوده و بالفاصله انجام می

هاي برقراري ارتباط و نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی مورد توجه 

دانشجویان الکترونیکی، ابتدا در سطح ده رشته برخط، فراوانی و 

. میانگین میزان استفاده استاد، استفاده دانشجو و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی محاسبه شد

ها داراي طیفی به سبک و از هر یک از روش

و براي تعیین مدت زمان ) هرگز، کمتر از یکبار در هفته، یکبار در هفته، چندین بار در هفته و تقریبا هر روز

) دقیقه 60یقه و بیشتر از دق 60تا  31

م گرفت که بتوان بر اساس آن هاي ارتباط الکترونیکی از آن جهت انجا

هاي برقراري ارتباط و ماندگاري استفاده 

االت هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی، ضریب همبستگی پیرسون 

  ضریب همبستگی پیرسون میان سه روش ارتباط آموزشی برخط

 روش ارسال پیام الکترونیکی

  استفاده

 استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت 

استفاده 

 دانشجو

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - *
702/0  

1 *
647/0  181/0 

*
647/0  1 

**
786/0 

 181/0 **
786/0 1 
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عنوان متغیري در نظر گرفته شده که جهت و میزان رابطه متغیر  همچنین، نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی به

نسبت به آموزش الکترونیکی تحت تأ نگرش یادگیرندگاناز آنجا که . دهدثیر قرار می

تر انجام شود متغیرهاي مستقل دومی براي این پژوهش در نظر گرفته شده است تا این بررسی دقیق

و نسبت به سه ابزار برقراري ارت) الکترونیکی( دانشجویان درباره مشارکت برخط، درباره تجربه تحصیل در رشته برخط

از این سه ابزار، گفتگوي برخط ابزاري است . الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت پستو ارسال  ، تاالر مباحثه

آورد و تاالر مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی ابزارهایی هستند که امکان برقراري را فراهم میزمان  که امکان برقراري ارتباط هم

که در اختیار یادگیرنده قرار می روش در نوع بازخوردي استتفاوت این دو . آورندرا فراهم می

بوده و بالفاصله انجام می) Real Time(زمان ارائه بازخورد به صورت آنی و زمان واقع 

 .خیري و همراه با گذر زمان استزمان ارائه بازخورد به صورت تأ

هاي برقراري ارتباط و نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی مورد توجه ابعاد یادگیري مشارکتی یعنی روش

  هاي ارتباط الکترونیکی و ماندگاري

دانشجویان الکترونیکی، ابتدا در سطح ده رشته برخط، فراوانی و هاي برقراري ارتباط و ماندگاري به منظور بررسی رابطه میان روش

میانگین میزان استفاده استاد، استفاده دانشجو و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی محاسبه شد

و از هر یک از روشاالتی که براي این منظور طراحی شده بود، براي تعیین میزان استفاده استاد و دانشج

هرگز، کمتر از یکبار در هفته، یکبار در هفته، چندین بار در هفته و تقریبا هر روز

31دقیقه،  30تا  16دقیقه،  15کمتر از (اي  استفاده دانشجو از آن روش خاص طیفی چهار گزینه

هاي ارتباط الکترونیکی از آن جهت انجامحاسبه فراوانی و میانگین مربوط به هر یک از روش

هاي برقراري ارتباط و ماندگاري استفاده گیري نسبت به رابطه میان روشبه سه روش را طراحی و براي تصمیم

االت هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی، ضریب همبستگی پیرسون ؤهاي سررسی رابطه احتمالی میان میانگین

  .باشدقابل مشاهده می 2یجه آن در جدول 

ضریب همبستگی پیرسون میان سه روش ارتباط آموزشی برخط: 2جدول

 روش تاالر مباحثه روش گفتگوي برخط

  استفاده

 استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت 

استفاده 

 دانشجو

  استفاده

 استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت 

استفاده 

 دانشجو

 - - - 287/0 246/0 1 استفاده استاد

246/0 1 
**

933/0 - 
*

691/0  - 

مدت استفاده 
287/0 

**
933/0  1 -  - 

 1 - - - استفاده استاد
**

845/0 
**

920/0 

- 
*

691/0 - 
**

845/0 1 
**

932/0 

مدت استفاده 
- - - **

920/0 
**

932/0 1 

 - - - - - - استفاده استاد

- - - - - - 

مدت استفاده 
- -  - - *

702/0  

  )درصد اطمینان 95با (  α%  = 5دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

 )درصد اطمینان 99با (  α%  = 1دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

 

 

همچنین، نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی به

ثیر قرار میبا وابسته را تحت تأ مستقل

متغیرهاي مستقل دومی براي این پژوهش در نظر گرفته شده است تا این بررسی دقیق است،

دانشجویان درباره مشارکت برخط، درباره تجربه تحصیل در رشته برخط

، تاالر مباحثهیعنی گفتگوي برخط

که امکان برقراري ارتباط هم

را فراهم میزمان  ارتباط ناهم

زمان ارائه بازخورد به صورت آنی و زمان واقع  همارتباط در 

زمان ارائه بازخورد به صورت تأ اهمن

  

  هاهیافت

ابعاد یادگیري مشارکتی یعنی روش در این پژوهش دو بعد از

  .قرار گرفته است

هاي ارتباط الکترونیکی و ماندگاريرابطه میان روش

به منظور بررسی رابطه میان روش 

میانگین میزان استفاده استاد، استفاده دانشجو و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی محاسبه شد

االتی که براي این منظور طراحی شده بود، براي تعیین میزان استفاده استاد و دانشجؤس

هرگز، کمتر از یکبار در هفته، یکبار در هفته، چندین بار در هفته و تقریبا هر روز(اي  لیکرت و پنج گزینه

استفاده دانشجو از آن روش خاص طیفی چهار گزینه

محاسبه فراوانی و میانگین مربوط به هر یک از روش. بود

به سه روش را طراحی و براي تصمیمهاي مربوط شاخص

ررسی رابطه احتمالی میان میانگینبه منظور ب .کرد

یجه آن در جدول براي آنها محاسبه شد که نت

  

هاي برقراري ارتباط روش

 آموزشی

روش 

گفتگوي 

 برخط

استفاده استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت استفاده 

 دانشجو

  روش تاالر

 مباحثه

استفاده استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت استفاده 

 دانشجو

روش 

ارسال 

پیام 

 الکترونیکی

استفاده استاد

استفاده 

 دانشجو

مدت استفاده 

 دانشجو
دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی*

دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی**

  



 سه روش ارتباط) االتؤس( یب همبستگی محاسبه شده براي اجزا

از جمله اینکه . دار وجود داردها رابطه مثبت و معنی

ن، درصد اطمینا 99مشخص شد، بین فراوانی استفاده استاد از روش تاالر مباحثه و فراوانی استفاده دانشجو از این روش در سطح 

مشخص شد که بین فراوانی استفاده استاد از روش ارسال پیام 

دار وجود دارد ینان، رابطه مثبت، مستقیم و معنی

دهد که بتوانیم بر اساس مقادیر آنها، لکترونیکی به ما این امکان را می

  .شاخص هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی را در سطح رشته برخط محاسبه و مالك عمل قرار دهیم

مقادیر مربوط به سه شاخص مورد نظر یعنی شاخص گفتگوي برخط، شاخص تاالر گفتگو و شاخص پست 

  هاي برخط مقادیر مربوط به سه شاخص روش ارتباط الکترونیکی براي هر یک از رشته

  شاخص

 تاالر گفتگو

  شاخص

 پست الکترونیکی

 56/1 

 86/1 

 82/1 

 00/2 

 27/2 

 75/1 

 97/1 

 72/1 

 94/1 

 02/2 

هاي مربوط به سه شاخص گفتگوي برخط، تاالر گفتگو و پست الکترونیکی 

براي این منظور ابتدا مقادیر مربوط به سه 

  .قابل مشاهده است

  رشته برخطبررسی تفاوت میان سه شاخص روش ارتباط الکترونیکی در سطح ده 

  

 نتیجه

05/0p>  

گو دهد فرضیه صفر تایید شده، به عبارت دیگر میان مقادیر سه شاخص گفتگوي برخط، تاالر گفت

در نهایت به منظور بررسی رابطه میان هر یک از سه شاخص روش برقراري ارتباط الکترونیکی و ماندگاري دانشجویان، تحلیل 

  .قابل مشاهده است

  برقراري ارتباط الکترونیکی با نرخ ماندگاري

 الکترونیکی ارسال پیام شاخص

502/0 

  )درصد اطمینان

  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

یب همبستگی محاسبه شده براي اجزادهد در چندین مورد ضرنشان می 

ها رابطه مثبت و معنیهر یک از روش است که بین فراوانی اجزاي دهنده این

مشخص شد، بین فراوانی استفاده استاد از روش تاالر مباحثه و فراوانی استفاده دانشجو از این روش در سطح 

مشخص شد که بین فراوانی استفاده استاد از روش ارسال پیام  همچنین. )r=845/0(دار وجود دارد رابطه مثبت، مستقیم و معنی

ینان، رابطه مثبت، مستقیم و معنیدرصد اطم 95الکترونیکی و فراوانی استفاده دانشجو از این روش در سطح 

لکترونیکی به ما این امکان را میسه روش ارتباط ا ها بین اجزايوجود این همبستگی

شاخص هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی را در سطح رشته برخط محاسبه و مالك عمل قرار دهیم

مقادیر مربوط به سه شاخص مورد نظر یعنی شاخص گفتگوي برخط، شاخص تاالر گفتگو و شاخص پست 

  .نیکی براي هر یک از ده رشته برخط مشخص شده است

مقادیر مربوط به سه شاخص روش ارتباط الکترونیکی براي هر یک از رشته:  3جدول 

 رشته برخط ردیف
  شاخص

 گفتگوي برخط

شاخص

تاالر گفتگو

 71/1 09/2 )خواجه نصیر(مهندسی صنایع  1

 85/1 23/2 )خواجه نصیر(فناوري اطالعات مهندسی  2

 92/1 34/2 )خواجه نصیر(افزار  نرم /مهندسی کامپیوتر 3

 83/1 69/1 علوم حدیث 4

 94/1 80/1 علوم و معارف قرآن 5

 46/1 17/2 )شیراز(حقوق  6

 11/1 84/1 )شیراز(برق  7

 20/1 76/1 )شیراز(مهندسی فناوري اطالعات  8

 25/1 87/1 )شیراز(افزار  سخت /مهندسی کامپیوتر 9

 31/1 91/1 )شیراز(افزار  نرم /مهندسی کامپیوتر 10

هاي مربوط به سه شاخص گفتگوي برخط، تاالر گفتگو و پست الکترونیکی هاي مشاهده شده میان دادهبا هدف بررسی تفاوت

براي این منظور ابتدا مقادیر مربوط به سه . عنوان یک آزمون تشخیصی از آزمون فریدمن استفاده شد هبرخط و ب

قابل مشاهده است  4نتایج این تحلیل در جدول . شاخص فوق در سطح هر رشته برخط به رتبه تبدیل شد

بررسی تفاوت میان سه شاخص روش ارتباط الکترونیکی در سطح ده : 4جدول

2  درجه آزادي تعداد 
سطح 

 معناداري

4/5 10 2 067/0 

 )05/0p> ،2=df  ،4/5 =2(  

دهد فرضیه صفر تایید شده، به عبارت دیگر میان مقادیر سه شاخص گفتگوي برخط، تاالر گفتنشان می 4

  . دار وجود نداردمعنیهاي برخط تفاوت و پست الکترونیکی در سطح رشته

در نهایت به منظور بررسی رابطه میان هر یک از سه شاخص روش برقراري ارتباط الکترونیکی و ماندگاري دانشجویان، تحلیل 

قابل مشاهده است 5همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت که نتیجه آن در جدول 

برقراري ارتباط الکترونیکی با نرخ ماندگاري همبستگی میان سه شاخص روش: 5جدول

شاخص تاالر گفتگو شاخص گفتگوي برخط شاخص ها شاخص

* ماندگاري
649/0- 091/0 

درصد اطمینان 95با (  α%  = 5به مفهوم معنی دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  *

  

         

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

  1، شماره 6، دوره 94 بهار

M
E

D
IA

 

7  

 2طور که جدول  همان

دهنده این الکترونیکی، نشان

مشخص شد، بین فراوانی استفاده استاد از روش تاالر مباحثه و فراوانی استفاده دانشجو از این روش در سطح 

رابطه مثبت، مستقیم و معنی

الکترونیکی و فراوانی استفاده دانشجو از این روش در سطح 

)647/0=r(.   

وجود این همبستگی

شاخص هر یک از سه روش ارتباط الکترونیکی را در سطح رشته برخط محاسبه و مالك عمل قرار دهیم

مقادیر مربوط به سه شاخص مورد نظر یعنی شاخص گفتگوي برخط، شاخص تاالر گفتگو و شاخص پست  3در جدول 

نیکی براي هر یک از ده رشته برخط مشخص شده استالکترو

  

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

با هدف بررسی تفاوت

برخط و بدر سطح ده رشته 

شاخص فوق در سطح هر رشته برخط به رتبه تبدیل شد

  

  

4همانطور که جدول 

و پست الکترونیکی در سطح رشته

در نهایت به منظور بررسی رابطه میان هر یک از سه شاخص روش برقراري ارتباط الکترونیکی و ماندگاري دانشجویان، تحلیل 

همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت که نتیجه آن در جدول 

  

  



 یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی
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 95سطح دهد بین شاخص گفتگوي برخط و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی در 

کترونیکی با ماندگاري رابطه همچنین بین دو شاخص تاالر گفتگو و پست ال

هاي یادگیري به سه روش صرفاً گفتگوي برخط یا تاالر گفتگو 

گیرد بلکه در طول دوره آموزشی برخط، استادان و دانشجویان ترکیبی از سه روش فوق را براي 

تري در خصوص رابطه بین روش اصلی ارتباط 

براي این منظور، دو متغیر جدید به نام روش اصلی ارتباط استاد و 

تی است که استاد و یا گیري آنها بر اساس تعداد دفعا

به عنوان مثال استاد یک رشته برخط ممکن است در 

یکبار در «از روش تاالرهاي مباحثه و 

ش ارسال پیام الکترونیکی براي برقراري ارتباط با دانشجویان استفاده کند و استاد یک رشته برخط دیگر ترکیب متفاوتی 

هاي  آیا بین ترکیب خاصی از روش«ت که 

ال دو متغیر طبقه اي یعنی روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی 

یک  رشته برخط کداممشخص شد که در هر 

انتخاب شاخص میانه در این مرحله . گیرد

اي هگیرد و در توزیعثیر نمرات دو سوي منحنی قرار می

دست آمده از پرسشنامه شامل  ههاي ب

عدم انتخاب روش تاالر . ها با هم بود

با یک روش دیگر به این خاطر بود که در هیچ رشته برخط مشاهده نشد که تعداد دفعات استفاده از این 

توزیع درصد ده رشته برخط بر اساس روش اصلی تعامل استاد مشخص شده 

  ارتباط استاد

روش اصلی ارتباط استاد ) رشته 4به عبارت دیگر در 

هاي ارتباط ها، استادان از همه روش

روش اصلی برقراري ارتباط الکترونیکی توسط استاد، 

  توزیع درصد ده رشته برخط بر اساس روش اصلی ارتباط دانشجو

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

دهد بین شاخص گفتگوي برخط و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی در نشان می

همچنین بین دو شاخص تاالر گفتگو و پست ال. دار اما معکوس وجود دارد

  .داري مشاهده نشده است

هاي یادگیري به سه روش صرفاً گفتگوي برخط یا تاالر گفتگو ت دانشجویان در گروهاز آنجا که در آموزش الکترونیکی، مشارک

گیرد بلکه در طول دوره آموزشی برخط، استادان و دانشجویان ترکیبی از سه روش فوق را براي  یا ارسال پیام الکترونیکی صورت نمی

تري در خصوص رابطه بین روش اصلی ارتباط حلیل دقیقست که تا د، به نظر ضروريکننکت در فرآیند یادگیري استفاده می

براي این منظور، دو متغیر جدید به نام روش اصلی ارتباط استاد و . الکترونیکی در هر رشته و نرخ ماندگاري آن رشته صورت گیرد

گیري آنها بر اساس تعداد دفعارشته برخط طراحی شد که مبناي شکلروش اصلی ارتباط دانشجو براي هر 

به عنوان مثال استاد یک رشته برخط ممکن است در . نمایدوق در طول دوره آموزش استفاده میهاي ف

از روش تاالرهاي مباحثه و » کمتر از یکبار در هفته«از روش گفتگوي برخط، » بار در هفته

ش ارسال پیام الکترونیکی براي برقراري ارتباط با دانشجویان استفاده کند و استاد یک رشته برخط دیگر ترکیب متفاوتی 

ت که الی که در اینجا مطرح است اینسؤس. کار گیرد هاي فوق را براي برقراري ارتباط به

  »تواند رابطه وجود داشته باشد؟اندگاري دانشجویان میترونیکی و م

ال دو متغیر طبقه اي یعنی روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ؤطور که در باال اشاره شد، براي پاسخ دادن به این س

مشخص شد که در هر ) Median(به عبارت دیگر، از طریق انتخاب شاخص میانه 

گیرد از سه روش ارتباط الکترونیکی توسط استادان و یا دانشجویان بیشتر مورد استفاده قرار می

ثیر نمرات دو سوي منحنی قرار میرن، میانه کمتر از میانگین تحت تأهاي نامتقا به این دلیل بود که در توزیع

هاي بطبقاتی که براي این دو متغیر تعیین شد نیز بر اساس داده. طبیعی نیز با میانگین برابر است

ها با هم بودرخط با پست الکترونیکی و همه روشگفتگوي برخط، پست الکترونیکی، ترکیب گفتگوي ب

با یک روش دیگر به این خاطر بود که در هیچ رشته برخط مشاهده نشد که تعداد دفعات استفاده از این 

توزیع درصد ده رشته برخط بر اساس روش اصلی تعامل استاد مشخص شده  ،1در شکل . ها بیشتر باشد

  
ارتباط استاد هاي برخط بر اساس روش اصلی توزیع درصد رشته: 1شکل 

  

به عبارت دیگر در (هاي برخط درصد از رشته  40مشخص است، در 1

ها، استادان از همه روشدرصد دیگر از رشته 40 در. باشدترکیبی از روش گفتگوي برخط و پست الکترونیکی می

روش اصلی برقراري ارتباط الکترونیکی توسط استاد، ) رشته 2(ها درصد از رشته 20اند و در استفاده کرده

 . روش گفتگوي برخط بوده است

  
توزیع درصد ده رشته برخط بر اساس روش اصلی ارتباط دانشجو: 2شکل 

 

 

نشان می 5طور که جدول  همان

دار اما معکوس وجود دارددرصد اطمینان، رابطه معنی

داري مشاهده نشده استمعنی

از آنجا که در آموزش الکترونیکی، مشارک

یا ارسال پیام الکترونیکی صورت نمی

کت در فرآیند یادگیري استفاده میمشار

الکترونیکی در هر رشته و نرخ ماندگاري آن رشته صورت گیرد

روش اصلی ارتباط دانشجو براي هر 

هاي فدانشجو از هر یک از روش

بار در هفته یک«طول دوره آموزشی 

ش ارسال پیام الکترونیکی براي برقراري ارتباط با دانشجویان استفاده کند و استاد یک رشته برخط دیگر ترکیب متفاوتی از رو» هفته

هاي فوق را براي برقراري ارتباط بهاز روش

ترونیکی و مبرقراري ارتباط الک

طور که در باال اشاره شد، براي پاسخ دادن به این س همان

به عبارت دیگر، از طریق انتخاب شاخص میانه . ارتباط دانشجو طراحی شد

از سه روش ارتباط الکترونیکی توسط استادان و یا دانشجویان بیشتر مورد استفاده قرار می

به این دلیل بود که در توزیع

طبیعی نیز با میانگین برابر است

گفتگوي برخط، پست الکترونیکی، ترکیب گفتگوي ب

با یک روش دیگر به این خاطر بود که در هیچ رشته برخط مشاهده نشد که تعداد دفعات استفاده از این  مباحثه و یا ترکیبی از آن

ها بیشتر باشدروش نسبت به بقیه روش

  .است

1طور که در شکل  همان

ترکیبی از روش گفتگوي برخط و پست الکترونیکی می

استفاده کردهونیکی به طور برابر الکتر

روش گفتگوي برخط بوده است



طور که در  همان .نشجو مشخص شده است

روش اصلی ارتباط دانشجو ترکیبی از روش 

هاي درصد رشته 40، در 1گیري از آن جهت قابل توجه است که طبق شکل 

. ستفاده شده استهاي برقراري ارتباط الکترونیکی به یک میزان توسط دانشجویان ا

ارسال پیام الکترونیکی  ها نیزدرصد رشته 

ی ارتباط استاد و هاي برخط بر اساس روش اصل

بدین صورت که روش اصلی . بهره گرفته شد

عنوان  ارتباط استاد و یا دانشجو به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد که داراي چهار طبقه است و نرخ ماندگاري هر رشته نیز به

  )بر اساس روش اصلی ارتباط استاد(هاي ماندگاري 

F سطح معناداري 

255/0 782/0 

هاي برخط را بر اساس طبقات مربوط به روش 

بررسی کرده ) با هم هاگفتگوي برخط، پست الکترونیکی، ترکیب گفتگوي برخط و پست الکترونیکی و همه روش

هاي برخط بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط استاد وجود 

بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط (هاي برخط 

  )بر اساس روش اصلی ارتباط دانشجو(هاي ماندگاري 

F سطح معناداري 

953/2 120/0 

هاي برخط را بر اساس طبقات مربوط به روش اصلی 

هاي برخط بر اساس طبقات داري بین نرخ ماندگاري رشته

هاي برخط هاي ماندگاري رشتهصفر که مدعی است تفاوتی بین نرخ

حاصل از تحقیقات مرتبط اینست که انگیزش درونی یادگیرنده براي مشارکت در یادگیري و ادامه تحصیل عاملی 

به منظور بررسی رابطه میان نگرش دانشجویان 

شامل نگرش دانشجویان نسبت به رشته برخط، نگرش دانشجویان 

االر گفتگو، نگرش دانشجو نسبت به روش ت

هاي مذکور، فراوانی منظور ایجاد شاخص به

  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

  

نشجو مشخص شده استتوزیع درصد ده رشته برخط بر اساس روش اصلی ارتباط دا ،2

روش اصلی ارتباط دانشجو ترکیبی از روش ) رشته 4به عبارت دیگر در (هاي برخط درصد از رشته 40مشخص است، در 

گیري از آن جهت قابل توجه است که طبق شکل این نتیجه. و پست الکترونیکی است

  .ش اصلی ارتباط استادان نیز همین ترکیب اعالم شده است

هاي برقراري ارتباط الکترونیکی به یک میزان توسط دانشجویان اها، همه روشدرصد از رشته

 10انشجویان بوده و در ها، روش گفتگوي برخط، روش اصلی ارتباط د

  .روش اصلی برقراري ارتباط الکترونیکی بوده است

هاي برخط بر اساس روش اصلد در نرخ ماندگاري رشتهتر و تعیین اینکه آیا تفاوت موجوبه منظور بررسی دقیق

بهره گرفته شد )ANOVA( طرفه دار است و یا معنادار نیست، از آنالیز واریانس یک

ارتباط استاد و یا دانشجو به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد که داراي چهار طبقه است و نرخ ماندگاري هر رشته نیز به

  .اندمشخص شده 7و  6نتایج این دو تحلیل در جداول . متغیر وابسته استفاده گردید

هاي ماندگاري  طرفه براي بررسی تفاوت میان نرخ تحلیل واریانس یک نتایج آزمون

F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 2 004/0 ها بین گروه
002/0  

008/0 
255   7  054/0  ها درون گروه

  058/0  9  

)05/0 p>، 255/0=F( 

هاي برخط را بر اساس طبقات مربوط به روش هاي ماندگاري رشته فاوت میان نرخکه ت 6طور که نتایج حاصل از جدول 

گفتگوي برخط، پست الکترونیکی، ترکیب گفتگوي برخط و پست الکترونیکی و همه روش

هاي برخط بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط استاد وجود هاي ماندگاري رشته داري بین نرختفاوت معنیدهد هیچ 

هاي برخط ندگاري رشتههاي ما عبارت دیگر، فرضیه صفر که مدعی است بین نرخ

  .تفاوت وجود ندارد، مورد تأیید قرار گرفته است

هاي ماندگاري طرفه براي بررسی تفاوت میان نرخ نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

F مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

  011/0 3 034/0 ها بین گروه

004/0  

 

953   6  023/0  ها درون گروه

  058/0  9  

)05/0p>  ،953/2=F( 

  

هاي برخط را بر اساس طبقات مربوط به روش اصلی هاي ماندگاري رشتهکه تفاوت میان نرخ 7اصل از جدول 

داري بین نرخ ماندگاري رشتهدهد که هیچ تفاوت معنیمی ارتباط دانشجو بررسی کرده است، نشان

صفر که مدعی است تفاوتی بین نرخ به عبارت دیگر، فرضیه. اصلی ارتباط دانشجو وجود ندارد

  .وجود ندارد، مورد تأیید قرار گرفته است) بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط دانشجو

  رابطه میان نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاري

حاصل از تحقیقات مرتبط اینست که انگیزش درونی یادگیرنده براي مشارکت در یادگیري و ادامه تحصیل عاملی 

به منظور بررسی رابطه میان نگرش دانشجویان . تواند بر ماندگاري او و به پایان رساندن دوره آموزش، تأثیر داشته باشد

شامل نگرش دانشجویان نسبت به رشته برخط، نگرش دانشجویان (ان پنج شاخص نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاري آن

نگرش دانشجو نسبت به روش ت شجویان نسبت به روش گفتگوي برخط،نسبت به مشارکت درون رشته برخط، نگرش دان

به. تر گرفقرا طراحی و مورد استفاده) روش ارسال پیام الکترونیکی

  

         

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

  1، شماره 6، دوره 94 بهار

M
E

D
IA
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2 همچنین در شکل

مشخص است، در  2شکل 

و پست الکترونیکی استگفتگوي برخط 

ش اصلی ارتباط استادان نیز همین ترکیب اعالم شده استبرخط، رو

درصد از رشته 30 همچنین در

ها، روش گفتگوي برخط، روش اصلی ارتباط ددرصد رشته 20در 

روش اصلی برقراري ارتباط الکترونیکی بوده است

به منظور بررسی دقیق

دار است و یا معنادار نیست، از آنالیز واریانس یکیا دانشجو معنی

ارتباط استاد و یا دانشجو به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد که داراي چهار طبقه است و نرخ ماندگاري هر رشته نیز به

متغیر وابسته استفاده گردید

  
نتایج آزمون: 6جدول

منبع تغییرات

بین گروه

درون گروه

  کل

  

طور که نتایج حاصل از جدول  همان

گفتگوي برخط، پست الکترونیکی، ترکیب گفتگوي برخط و پست الکترونیکی و همه روش(اصلی ارتباط استاد 

دهد هیچ است، نشان می

عبارت دیگر، فرضیه صفر که مدعی است بین نرخ به. ندارد

تفاوت وجود ندارد، مورد تأیید قرار گرفته است) استاد

  
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک: 7دول ج

منبع تغییرات

بین گروه

درون گروه

  کل

اصل از جدول همچنین نتایج ح

ارتباط دانشجو بررسی کرده است، نشان

اصلی ارتباط دانشجو وجود نداردروش 

بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط دانشجو(

رابطه میان نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاري

حاصل از تحقیقات مرتبط اینست که انگیزش درونی یادگیرنده براي مشارکت در یادگیري و ادامه تحصیل عاملی از جمله نتایج 

تواند بر ماندگاري او و به پایان رساندن دوره آموزش، تأثیر داشته باشد است که می

نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاري آن

نسبت به مشارکت درون رشته برخط، نگرش دان

روش ارسال پیام الکترونیکی نگرش دانشجو نسبت به



 یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی
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عنوان مقدار شاخص مورد نظر مورد استفاده 

هاي فوق مورد میان شاخصستگی پیرسون شدت رابطه 

  هاي نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی

نگرش به 

 تاالر گفتگو

نگرش به پست 

 الکترونیکی

748/0  888/0  
**
 

262/0353/0  

907/0  864/0  
**
 

1 862/0  
**
 

- 1 

 در» نگرش نسبت به رشته برخط«و 

که (همچنین بین نگرش نسبت به گفتگوي برخط 

 ،>05/0p( دار وجود داردبرخط رابطه مثبت، مستقیم و معنی

داشته باشند، عالقه آنها  ش بهتري نسبت به گفتگوي برخط

 ،>05/0p(اي میان نگرش نسبت به تاالر باحثه با شاخص نگرش نسبت به تجربه رشته برخط نیز مشاهده می شود 

دهد، میان شاخص نگرش نسبت به پست الکترونیکی و شاخص نگرش نسبت به تجربه رشته 

0=r(.   

رتباط الکترونیکی و ماندگاري در آموزش 

  .آورده شده است 9هاي مورد نظر محاسبه شد که نتیجه آن در جدول 

  

ارسال پیام  نگرش به

 الکترونیکی

614/0  

بین نگرش دانشجویان درباره تجربه رشته برخط و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی 

=r(.     

ینان، رابطه درصد اطم 99همچنین بین نگرش دانشجویان درباره ارتباط برخط و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی در سطح 

کترونیکی با برخط، تاالر مباحثه و ارسال پیام ال

صورت الکترونیکی اتفاق بیافتد، الزم است که یادگیري به شکل ساختارمندي هدایت شده و 

در حالی که در سطح ده رشته برخط، فراوانی و میانگین 

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

عنوان مقدار شاخص مورد نظر مورد استفاده  االت مربوط به هر یک از آنها در سطح رشته برخط محاسبه شده و میانگین آن به

ستگی پیرسون شدت رابطه هاي موجود، از طریق محاسبه ضریب همبتر داده

  .آورده شده است 8نتایج حاصل از این تحلیل همبستگی در جدول 

هاي نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی همبستگی میان شاخص: 8جدول

 ها
نگرش به رشته 

 برخط

ارتباط نگرش به 

 برخط

نگرش به 

 گفتگوي برخط

نگرش به 

تاالر گفتگو

 650/0 1 نگرش به رشته برخط
*
 687/0  

*
 748

*
 

069/0 1 - برخط  262 

907 1 - - نگرش به گفتگوي برخط
**
 

 - - - نگرش به تاالر گفتگو

  - - نگرش به پست الکترونیکی
  )درصد اطمینان 95با (  α%  = 5دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

  )درصد اطمینان 99با (  α%  = 1دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

و » نگرش نسبت به ارتباط برخط«دهد، میان دو شاخص  نشان می

همچنین بین نگرش نسبت به گفتگوي برخط  .)05/0p<،650/0=r( دار وجود دارددرصد اطمینان رابطه مثبت و معنی

برخط رابطه مثبت، مستقیم و معنی و نگرش نسبت به تجربه رشته) زمان است

ش بهتري نسبت به گفتگوي برخطدانشجویان آموزش الکترونیکی نگرعبارت دیگر، هر چقدر 

  .براي تحصیل در رشته برخط نیز بیشتر خواهد بود

اي میان نگرش نسبت به تاالر باحثه با شاخص نگرش نسبت به تجربه رشته برخط نیز مشاهده می شود 

دهد، میان شاخص نگرش نسبت به پست الکترونیکی و شاخص نگرش نسبت به تجربه رشته  نشان می

01/0p< ،888/0( دار وجود داردمینان رابطه مثبت، مستقیم و معنی

رتباط الکترونیکی و ماندگاري در آموزش در نهایت به منظور تصمیم گیري در خصوص رابطه میان نگرش دانشجویان نسبت به ا

هاي مورد نظر محاسبه شد که نتیجه آن در جدول ترونیکی، ضریب همبستگی براي شاخص

هاي نگرش و ماندگاري ضریب همبستگی بین شاخص: 9جدول 

 نگرش به

 رشته برخط

  نگرش به

 برخطارتباط 

  نگرش به

 گفتگوي برخط

  نگرش به

 تاالر مباحثه

744/0 
*
 862/0  

**
 473/0  584/0  

  )درصد اطمینان 95با (  α%  = 5دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

  )درصد اطمینان 99با (  α%  = 1دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان  

بین نگرش دانشجویان درباره تجربه رشته برخط و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی  ،دهدنشان می

=05/0p< ،10=n ،744/0( دار وجود داردمینان رابطه مثبت، مستقیم و معنی

همچنین بین نگرش دانشجویان درباره ارتباط برخط و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی در سطح 

  .)01/0p< ،10=n ،863/0=r( دار وجود دارد

برخط، تاالر مباحثه و ارسال پیام الاما میان سه شاخص نگرش نسبت به ابزارهاي ارتباط الکترونیکی یعنی گفتگوي 

  .داري مشاهده نشده است

صورت الکترونیکی اتفاق بیافتد، الزم است که یادگیري به شکل ساختارمندي هدایت شده و  براي اینکه یادگیري مشارکتی به

در حالی که در سطح ده رشته برخط، فراوانی و میانگین  ال اول پژوهش،ؤبراي پاسخ به س .]26[ یادگیرندگان مورد حمایت قرار گیرند

 

 

االت مربوط به هر یک از آنها در سطح رشته برخط محاسبه شده و میانگین آن بهؤس

  .قرار گرفته است

تر دادها هدف بررسی دقیقب

نتایج حاصل از این تحلیل همبستگی در جدول . بررسی قرار گرفت

  

ها شاخص

نگرش به رشته برخط

برخطارتباط نگرش به 

نگرش به گفتگوي برخط

نگرش به تاالر گفتگو

نگرش به پست الکترونیکی
دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی*

دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی**

  

نشان می 8طور که جدول  همان

درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی 95سطح 

زمان است روش برقراري ارتباط هم

687/0=r(. عبارت دیگر، هر چقدر  به

براي تحصیل در رشته برخط نیز بیشتر خواهد بود

اي میان نگرش نسبت به تاالر باحثه با شاخص نگرش نسبت به تجربه رشته برخط نیز مشاهده می شود چنین رابطه 

748/0=r (  

نشان می 8طور که جدول  همان

مینان رابطه مثبت، مستقیم و معنیدرصد اط 99برخط در سطح 

در نهایت به منظور تصمیم گیري در خصوص رابطه میان نگرش دانشجویان نسبت به ا

ترونیکی، ضریب همبستگی براي شاخصالک

  

 هاشاخص

 ماندگاري

دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی*             

دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان   به مفهوم معنی**             

  

نشان می 9طور که جدول  همان

مینان رابطه مثبت، مستقیم و معنیدرصد اط 95در سطح 

همچنین بین نگرش دانشجویان درباره ارتباط برخط و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی در سطح 

دار وجود داردمثبت، مستقیم و معنی

اما میان سه شاخص نگرش نسبت به ابزارهاي ارتباط الکترونیکی یعنی گفتگوي 

داري مشاهده نشده استماندگاري رابطه معنی

  

 يریگ جهینتبحث و 

براي اینکه یادگیري مشارکتی به

یادگیرندگان مورد حمایت قرار گیرند



گفتگوي (میزان استفاده دانشجو، استفاده استاد و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش برقراري ارتباط الکترونیکی 

رسی رابطه میان هر یک از سه شاخص روش ارتباط با ماندگاري 

اگرچه نتایج . داري وجود نداردخص و ماندگاري رابطه مثبت و معنی

هاي برخط را بررسی در رشته) االسال به ب

از جمله . هاي برخی دیگر از تحقیقات در این خصوص قابل توجه است

گیرد که با افزایش میزان فراوانی ارتباط میان یادگیرنده با یاددهنده و با دیگر 

با  ،Spencerو  Tovles ،Ellis دارد اش بیان می

) تصویري(ر ویدئویی هاي یادگیري از دو

در بررسی که درباره  ،Sweetهمچنین،  

عنوان یک ارتباط  هب(تماس تلفنی گیرد که 

 ]29[.  

از آنجا که در آموزش الکترونیکی، ارتباط دانشجویان و استاد در فرآیند یادگیري به سه روش صرفاً گفتگوي برخط یا تاالر گفتگو 

ري ارتباط هاي فوق براي برقراگیرد بلکه در طول دوره آموزشی برخط، ترکیبی از روش

تر موضوع، دو متغیر جدید به نام روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ارتباط 

هاي برخط بر اساس اندگاري رشتهآیا تفاوت موجود در نرخ م

هاي داري بین نرخمشخص گردید که هیچ تفاوت معنی

به عبارت دیگر، . باط دانشجو، وجود ندارد

  .هاي برخط شود

اط در فرآیند یادگیري ها را براي ارتبهاي تحقیق نشان داد که استادان و دانشجویان بیشتر ترکیبی از روش

طور یکسان ترکیبی از روش  هاي برخط، روش عمده ارتباط دانشجویان و استادان، به

ی ارتباط استادان و دانشجویان هاي برخط روش اصل

. دهدچیز دیگري را نشان می ،Telloهاي تحقیق 

روش اصلی ارتباط استادان روش تاالر گفتگو یا تاالر 

ساس فراوانی و میانگین ، در حالی که براي هر یک از ده رشته برخط پنج شاخص نگرش بر ا

ها االت مربوطه طراحی شده بود، محاسبه ضریب همبستگی میان شاخص

 هاي مفیدي را در خصوص شناخت رابطه نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاري

دهد که میان نگرش دانشجویان نسبت به رشته برخط و ماندگاري آنان در آموزش، رابطه مثبت وجود 

اشاره شد، شناخت نگرش دانشجویان نسبت به تجربه شرکت در دوره آموزشی برخط از طریق 

هاي آموزشی برخط تمایل دانشجو براي شرکت در دوره

دهد که با بهبود نگرش آنان نسبت هاي تحقیق نشان می

دهد که میان هاي تحقیق نشان میهمچنین، یافته

ارسال پیام  حثه وکه از طریق ابزارهایی چون گفتگوي برخط، تاالر مبا

این یافته تحقیق با نتایج اعالم شده توسط 

 25بیشتر از (رابطه بین تعامل آموزشی برخط با ماندگاري دانشجویان بزرگسال 

رغم عدم وجود یک رابطه مشخص بین گیرد که علی

یان نگرش آنها نسبت به ارتباط برخط و 

شجویان ببینند اند که اگر دانشان نتیجه گرفته

شوند، ی میهاي گروهی برخط ارزیابر گروه و استادشان در طول فعالیت

 . ]28[ دارتري را با اعضاي دیگر گروه برقرار خواهند کرد

  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

میزان استفاده دانشجو، استفاده استاد و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش برقراري ارتباط الکترونیکی 

رسی رابطه میان هر یک از سه شاخص روش ارتباط با ماندگاري محاسبه شده بود، بر) برخط، تاالر مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی

خص و ماندگاري رابطه مثبت و معنیدانشجویان در آموزش الکترونیکی نشان داد که بین این سه شا

سال به ب 25(زرگسال که رابطه روش ارتباط الکترونیکی با ماندگاري دانشجویان ب

هاي برخی دیگر از تحقیقات در این خصوص قابل توجه استکند، اما یافتهیید می، این یافته تحقیق را تأ

گیرد که با افزایش میزان فراوانی ارتباط میان یادگیرنده با یاددهنده و با دیگر نتیجه می ،قیقی که انجام داده است

اش بیان می در مطالعه Tello .]27[یادگیرندگان، میزان یادگیري او بهبود یافته است 

هاي یادگیري از دو ور که در دورهتحقیقاتی که انجام دادند، نتیجه گرفتند تماس تلفنی با یادگیرندگان از د

 .]17[ ثیر داردالورود تأطور مثبتی بر نرخ ماندگاري دانشجویان جدید

گیرد که اي انجام داده است، نتیجه میهاي مکاتبهنام کرده در دوره یان لیسانس ثبت

 طور مثبتی با ماندگاري آنان در ارتباط است مربی برنامه آموزشی با دانشجویان، به

از آنجا که در آموزش الکترونیکی، ارتباط دانشجویان و استاد در فرآیند یادگیري به سه روش صرفاً گفتگوي برخط یا تاالر گفتگو 

گیرد بلکه در طول دوره آموزشی برخط، ترکیبی از روشلکترونیکی صورت نمی

تر موضوع، دو متغیر جدید به نام روش اصلی ارتباط استاد و روش اصلی ارتباط شود، با هدف بررسی دقیق

آیا تفاوت موجود در نرخ م«ال که ؤاین سدر بررسی . دانشجو براي هر رشته برخط طراحی شد

مشخص گردید که هیچ تفاوت معنی» ؟دار است و یا معنادار نیستی ارتباط استاد و یا دانشجو معنی

باط دانشجو، وجود نداردهاي برخط بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط استاد و یا روش اصلی ارت

هاي برخط شودمنجر به تغییر نرخ ماندگاري رشتهتواند از ارتباط استاد و یا دانشجو نمی

هاي تحقیق نشان داد که استادان و دانشجویان بیشتر ترکیبی از روش

هاي برخط، روش عمده ارتباط دانشجویان و استادان، بهدرصد از رشته 40طوریکه در 

هاي برخط روش اصلدرصد رشته 20همچنین در . گفتگوي برخط و پست الکترونیکی بوده است

هاي تحقیق این در حالی است که یافته. استه طور یکسان روش گفتگوي برخط اعالم شد

روش اصلی ارتباط استادان روش تاالر گفتگو یا تاالر  ،هاي برخط مورد مطالعهدرصد از رشته 45کند که در  م می

  .]17[ استگفتگو و ترکیبی از آن با پست الکترونیکی و یا گفتگوي برخط بوده 

، در حالی که براي هر یک از ده رشته برخط پنج شاخص نگرش بر اال دوم پژوهش

االت مربوطه طراحی شده بود، محاسبه ضریب همبستگی میان شاخصؤکنندگان در تحقیق به هر یک از مجموعه س

هاي مفیدي را در خصوص شناخت رابطه نگرش نسبت به ارتباط الکترونیکی و ماندگاريفتهیکدیگر و با شاخص ماندگاري یا

  .دهددانشجویان در اختیار ما قرار می

دهد که میان نگرش دانشجویان نسبت به رشته برخط و ماندگاري آنان در آموزش، رابطه مثبت وجود هاي تحقیق نشان می

اشاره شد، شناخت نگرش دانشجویان نسبت به تجربه شرکت در دوره آموزشی برخط از طریق طور که در قسمت قبل 

تمایل دانشجو براي شرکت در دوره عواملی چون افزایش دانش دانشجو، پیشنهاد دوره آموزشی برخط به دیگران،

هاي تحقیق نشان مییافته. شی دانشجو قابل تشخیص استدیگر و برآورده شدن انتظارات آموز

همچنین، یافته. یابداندگاري آنان در آموزش افزایش میبه تجربه شرکت در یک رشته برخط، م

که از طریق ابزارهایی چون گفتگوي برخط، تاالر مبا(نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط درون رشته برخط 

این یافته تحقیق با نتایج اعالم شده توسط . و ماندگاري آنان در آموزش الکترونیکی رابطه مثبت وجود دارد) افتد

رابطه بین تعامل آموزشی برخط با ماندگاري دانشجویان بزرگسال  Telloدر حالی که . همخوانی دارد

گیرد که علینگرش دانشجویان نتیجه میرا مورد بررسی قرار داده بود، در بررسی 

یان نگرش آنها نسبت به ارتباط برخط و نگرش دانشجویان نسبت به تجربه آموختن در یک رشته برخط با ماندگاري آنان، اما م

شان نتیجه گرفتهدر مطالعه ،Zellnerو   Namهمچنین،. ماندگاري در آموزش رابطه مثبت وجود دارد

ر گروه و استادشان در طول فعالیتطور مداوم توسط اعضاي دیگ و هم به

دارتري را با اعضاي دیگر گروه برقرار خواهند کردهایشان بهبود یافته و تعامل معنی نگرش آنها نسبت به فعالیت
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میزان استفاده دانشجو، استفاده استاد و مدت زمان استفاده دانشجو از هر یک از سه روش برقراري ارتباط الکترونیکی 

برخط، تاالر مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی

دانشجویان در آموزش الکترونیکی نشان داد که بین این سه شا

که رابطه روش ارتباط الکترونیکی با ماندگاري دانشجویان ب Telloتحقیق 

، این یافته تحقیق را تأ]17[ ستکرده ا

Wang قیقی که انجام داده استدر تح

یادگیرندگان، میزان یادگیري او بهبود یافته است 

تحقیقاتی که انجام دادند، نتیجه گرفتند تماس تلفنی با یادگیرندگان از د

طور مثبتی بر نرخ ماندگاري دانشجویان جدید اند، بهنام کرده ثبت

یان لیسانس ثبتدانشجو

مربی برنامه آموزشی با دانشجویان، به) زمان هم

از آنجا که در آموزش الکترونیکی، ارتباط دانشجویان و استاد در فرآیند یادگیري به سه روش صرفاً گفتگوي برخط یا تاالر گفتگو 

لکترونیکی صورت نمییا ارسال پیام ا

شود، با هدف بررسی دقیقالکترونیکی استفاده می

دانشجو براي هر رشته برخط طراحی شد

ی ارتباط استاد و یا دانشجو معنیروش اصل

هاي برخط بر اساس طبقات روش اصلی ارتباط استاد و یا روش اصلی ارتماندگاري رشته

از ارتباط استاد و یا دانشجو نمیروش خاصی 

هاي تحقیق نشان داد که استادان و دانشجویان بیشتر ترکیبی از روشهمچنین، یافته

طوریکه در  هب. نندکاستفاده می

گفتگوي برخط و پست الکترونیکی بوده است

طور یکسان روش گفتگوي برخط اعالم شد به

م میدر این رابطه او اعال

گفتگو و ترکیبی از آن با پست الکترونیکی و یا گفتگوي برخط بوده 

ال دوم پژوهشؤبراي پاسخ به س

کنندگان در تحقیق به هر یک از مجموعه سپاسخ شرکت

یکدیگر و با شاخص ماندگاري یابا 

دانشجویان در اختیار ما قرار می

هاي تحقیق نشان مییافته

طور که در قسمت قبل  همان. دارد

عواملی چون افزایش دانش دانشجو، پیشنهاد دوره آموزشی برخط به دیگران،

دیگر و برآورده شدن انتظارات آموز

به تجربه شرکت در یک رشته برخط، م

نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط درون رشته برخط 

افتدالکترونیکی اتفاق می

Tello ]17[ همخوانی دارد

را مورد بررسی قرار داده بود، در بررسی ) سال

نگرش دانشجویان نسبت به تجربه آموختن در یک رشته برخط با ماندگاري آنان، اما م

ماندگاري در آموزش رابطه مثبت وجود دارد

و هم بهطور منصفانه  هم به

نگرش آنها نسبت به فعالیت
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یک  هاي تحقیق نشان داد که میان نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط برخط و نگرش آنان نسبت به تجربه آموزش در

که میزان استفاده دانشجویان  و همکاران

کارگیري و  هآنها با هدف بررسی میزان ب

پاسخ با طیف لیکرت و االت بستهؤبا استفاده از گروهی س

پاسخ، نگرش دانشجویان نسبت به متون درسی برخط را با میزان استفاده آنها از این متون مورد مقایسه قرار دادند و در پایان 

نگرش دانشجویان را  در یک مطالعه موردي،

دانشجوي آموزش  226هاي آماري مربوط به 

اي فردي یادگیرندگان هان نسبت به یادگیري برخط و مشخصه

هاي فنی دانشجویان براي کار در محیط مجازي 

ثیر عوامل دیگري همچون میزان وقت 

هاي تحقیق هستند که وجود رابطه بین 

]17[.  

یعنی گفتگوي برخط، تاالر (ابزارهاي ارتباط الکترونیکی 

هاي تحقیق ست که یافتها این در حالی

آموزش  و ماندگاري آنان در دهد بین نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تاالرهاي مباحثه الکترونیکی

گفتگوي برخط و ارسال پیام (دار وجود دارد ولی میان نگرش دانشجویان نسبت به دو ابزار دیگر 

از آنجا که ابزارهاي برقراري ارتباط الکترونیکی نقش 

زمان همراه با بازخورد  در مشارکت دانشجویان در فرآیند آموزش دارد و با توجه به اینکه برخی از آنها برقرار کننده ارتباط هم

مانند تاالر گفتگو و (خیري زمان همراه با بازخورد تأ

به رشته دهد که میان نگرش دانشجویان نسبت به گفتگوي برخط و نگرش آنها نسبت 

زمان  باطی هماین موضوع از آن جهت مهم است که گفتگوي برخط یک ابزار ارت

وجود رابطه  ]Tello ]17هاي تحقیق 

  . تر داردکه این موضوع نیاز به بررسی دقیق

عدم وجود نهاد و یا یک مرکز آماري مرجع در نظام آموزش عالی که منطبق با استانداردهاي آموزشی بتواند اطالعات 

  . ودهاي انجام این تحقیق بکشور ارائه دهد، از جمله محدودیت

قاتی که توسط دانشجویان انجام ویژه تحقی

ولین بر اساس تشخیص و سلیقه ه سه دانشگاه مورد نظر تحقیق، مسؤ

انجام تحقیق و  ولین دانشگاه عالقمند به

هاي جدي از جهت دو دانشگاه دیگر محقق با مخالفت

جبور بود براي رفع این مشکل محقق م

از طریق مکاتبات و مراجعات مکرر اطالعات مورد نیاز را دریافت کند که نتیجه آن طوالنی شدن زمان انجام تحقیق 

از . هاي دیگر انجام تحقیق، دشواري دسترسی به دانشجویان و مدرسان آموزش الکترونیکی بود

ص کالس حضوري براي دانشجویان آموزش الکترونیکی تشکیل 

یابند تحقیق را به تعویق دانشجویان که در دانشکده حضور می

ن همچنین، پس از دریافت اطالعات مربوط به دانشجویا

توجیه آنان و تکمیل براي تالش زیادي صورت گرفت تا از طریق تماس تلفنی 

هاي  و پیگیري آن تا بازگرداندن پرسشنامه

یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

هاي تحقیق نشان داد که میان نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط برخط و نگرش آنان نسبت به تجربه آموزش در

و همکاران  Chenدر اینجا الزم است به نتایج تحقیق. دار وجود داردرشته برخط رابطه مثبت و معنی

آنها با هدف بررسی میزان ب. ]14[ هاي مهندسی از متون درسی برخط را مورد مطالعه قرار داده بودند، اشاره کرد

با استفاده از گروهی سهاي برخط مهندسی و ون درسی برخط در سه گروه از رشته

پاسخ، نگرش دانشجویان نسبت به متون درسی برخط را با میزان استفاده آنها از این متون مورد مقایسه قرار دادند و در پایان 

در یک مطالعه موردي، Berteaدارد  بیان می Tello. دار وجود داردگرفتند که بین این دو تفاوت معنی

هاي آماري مربوط به دادهاو در این مطالعه . گیري قرار داده استسبت به یادگیري برخط مورد اندازه

ان نسبت به یادگیري برخط و مشخصهلفه تجربه کار با کامپیوتر، نگرش آنؤالکترونیکی را نسبت به سه م

هاي فنی دانشجویان براي کار در محیط مجازي داري بین تواناییقیق نشان داده است که رابطه معنینتایج تح

ثیر عوامل دیگري همچون میزان وقت همچنین، نگرش دانشجویان تحت تأ. دو نگرش آنها نسبت به یادگیري برخط وجود دار

هاي تحقیق هستند که وجود رابطه بین ییدکننده یافتهاین نتایج به نوعی تأ. ز بوده استه براي کار با کامپیوتر نی

[ دار اعالم کرده استفراوانی تعامل و نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط برخط را مثبت و معنی

ابزارهاي ارتباط الکترونیکی دهد که میان سه شاخص نگرش نسبت به هاي تحقیق نشان می

این در حالی. نداردداري وجود ا ماندگاري دانشجویان رابطه معنیب) مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی

دهد بین نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تاالرهاي مباحثه الکترونیکی

دار وجود دارد ولی میان نگرش دانشجویان نسبت به دو ابزار دیگر رابطه به شدت مثبت و معنی

از آنجا که ابزارهاي برقراري ارتباط الکترونیکی نقش . داري مشاهده نشده استماندگاري در آموزش رابطه معنی

در مشارکت دانشجویان در فرآیند آموزش دارد و با توجه به اینکه برخی از آنها برقرار کننده ارتباط هم

Real Time (زمان همراه با بازخورد تأ بوده و برخی دیگر برقرار کننده ارتباط ناهم

  .تري در این خصوص به نظر ضروري استهستند، بررسی دقیق

دهد که میان نگرش دانشجویان نسبت به گفتگوي برخط و نگرش آنها نسبت هاي تحقیق نشان می

این موضوع از آن جهت مهم است که گفتگوي برخط یک ابزار ارت. دار وجود دارد

هاي تحقیق یافته. شود که بازخورد آنی را در مشارکت در یادگیري به همراه دارد

که این موضوع نیاز به بررسی دقیقپیشنهاد کرده است  این پژوهشگر،یید نکرده است اما 

  :شود هایی وجود داشت که در ذیل به آن اشاره می محدودیت

عدم وجود نهاد و یا یک مرکز آماري مرجع در نظام آموزش عالی که منطبق با استانداردهاي آموزشی بتواند اطالعات 

کشور ارائه دهد، از جمله محدودیتو آمارهاي واقعی و به روز از موسسات آموزش عالی 

ویژه تحقی هب(هاي تحقیقی در کشور د قوانین و مقرراتی که از فعالیت

ه سه دانشگاه مورد نظر تحقیق، مسؤحمایت کند، باعث شد که در مراجعه ب

ولین دانشگاه عالقمند بهکه مسؤ(ن و حدیث دانشگاه علوم قرآجز  هب. فردي با محقق همکاري نمایند

دو دانشگاه دیگر محقق با مخالفت در) هاي دانشگاه بودند ریزيهاي آن در برنامهاستفاده از یافته

براي رفع این مشکل محقق م. دریافت آمار و اطالعات مربوط به دانشجویان ماندگار و ناماندگار مواجه شد

از طریق مکاتبات و مراجعات مکرر اطالعات مورد نیاز را دریافت کند که نتیجه آن طوالنی شدن زمان انجام تحقیق 

هاي دیگر انجام تحقیق، دشواري دسترسی به دانشجویان و مدرسان آموزش الکترونیکی بوداز جمله محدودیت

ص کالس حضوري براي دانشجویان آموزش الکترونیکی تشکیل طور مشخ سال تحصیلی به آنجا که در طول نیم

دانشجویان که در دانشکده حضور میشد، محقق مجبور شد تا زمان امتحانات پایان ترم 

همچنین، پس از دریافت اطالعات مربوط به دانشجویا. بیاندازد که عاملی بر طوالنی شدن زمان انجام تحقیق بود

تالش زیادي صورت گرفت تا از طریق تماس تلفنی ) ترك تحصیل کرده

و پیگیري آن تا بازگرداندن پرسشنامه پست الکترونیکیپرسشنامه از این طریق و ارسال پرسشنامه از طریق 

 

 

هاي تحقیق نشان داد که میان نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط برخط و نگرش آنان نسبت به تجربه آموزش دریافته

رشته برخط رابطه مثبت و معنی

هاي مهندسی از متون درسی برخط را مورد مطالعه قرار داده بودند، اشاره کردرشته

ون درسی برخط در سه گروه از رشتهاثربخشی مت

پاسخ، نگرش دانشجویان نسبت به متون درسی برخط را با میزان استفاده آنها از این متون مورد مقایسه قرار دادند و در پایان باز

گرفتند که بین این دو تفاوت معنینتیجه 

سبت به یادگیري برخط مورد اندازهن

الکترونیکی را نسبت به سه م

نتایج تح. آوري کرده استجمع

و نگرش آنها نسبت به یادگیري برخط وجود دار

ه براي کار با کامپیوتر نیاختصاص داده شد

فراوانی تعامل و نگرش دانشجویان نسبت به ارتباط برخط را مثبت و معنی

هاي تحقیق نشان مییافته

مباحثه و ارسال پیام الکترونیکی

Tello ]17[ دهد بین نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از تاالرهاي مباحثه الکترونیکینشان می

رابطه به شدت مثبت و معنی

ماندگاري در آموزش رابطه معنیو ) الکترونیکی

در مشارکت دانشجویان در فرآیند آموزش دارد و با توجه به اینکه برخی از آنها برقرار کننده ارتباط هم مهمی

Real Time(آنی و زمان واقع 

هستند، بررسی دقیق) نیکیارسال پیام الکترو

هاي تحقیق نشان میهمچنین، یافته

دار وجود داردبرخط، رابطه مثبت و معنی

شود که بازخورد آنی را در مشارکت در یادگیري به همراه داردمحسوب می) بالدرنگ(

یید نکرده است اما أبین این دو شاخص را ت

محدودیتدر این پژوهش 

  عدم وجود نهاد و یا یک مرکز آماري مرجع در نظام آموزش عالی که منطبق با استانداردهاي آموزشی بتواند اطالعات

و آمارهاي واقعی و به روز از موسسات آموزش عالی 

 د قوانین و مقرراتی که از فعالیتعدم وجو

حمایت کند، باعث شد که در مراجعه ب )گیرد می

فردي با محقق همکاري نمایند

استفاده از یافته

دریافت آمار و اطالعات مربوط به دانشجویان ماندگار و ناماندگار مواجه شد

از طریق مکاتبات و مراجعات مکرر اطالعات مورد نیاز را دریافت کند که نتیجه آن طوالنی شدن زمان انجام تحقیق 

 .بود

 از جمله محدودیت

آنجا که در طول نیم

شد، محقق مجبور شد تا زمان امتحانات پایان ترم نمی

بیاندازد که عاملی بر طوالنی شدن زمان انجام تحقیق بود

ترك تحصیل کرده(ناماندگار 

پرسشنامه از این طریق و ارسال پرسشنامه از طریق 



ناماندگار دریافت گردد که انجام این کار بسیار 

ست، درصد اعالم شده ا 8/80که میانگین نرخ ماندگاري دانشجویان در ده رشته برخط مورد نظر پژوهش برابر 

هاي تحصیلی بیشتري را مورد توجه قرار داده و بتواند نرخ ماندگاري دانشجویان را در 

رالدین طوسی و دانشگاه شیراز، دانشگاه خواجه نصی

بینی شده ها پیشارتباط الکترونیکی در این سامانه

ها قابلیت محدودي در برقراري ارتباط الکترونیکی دارند، به نظر ضروري است 

. برقراري ارتباط الکترونیکی میان دانشجویان با دانشجویان دیگر و با استادان استفاده شود

تواند منجر به مشارکت هایی هستند که می

تر شدن تواند به کاربرديهاي مجازي می

تواند حول محورهایی چون میزان رضایت دانشجویان از تحصیل در رشته برخط، 

میزان مشارکت دانشجویان در تاالرهاي گفتگو و 

صورت گرفت، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از آنها 

بر این اساس، پیشنهاد . اندبرقراري ارتباط الکترونیکی داشته

قدماتی به دانشجویان با هدف هاي مسال تحصیلی اقدام به ارائه آموزش

  . برقراري ارتباط الکترونیکی نمایند
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  یادگیري مشارکتی و ماندگاري در آموزش الکترونیکی

ناماندگار دریافت گردد که انجام این کار بسیار هاي دانشجویان نسبت مشخص و مناسبی از پرسشنامه تکمیل شده،

  .دشوار و همراه با صرف هزینه و زمان زیاد بود

  :شود با توجه به موترد ذکر شده پیشنهادات زیر ارائه می

که میانگین نرخ ماندگاري دانشجویان در ده رشته برخط مورد نظر پژوهش برابر 

هاي تحصیلی بیشتري را مورد توجه قرار داده و بتواند نرخ ماندگاري دانشجویان را در تحقیقات دیگري که رشته

 .شودمورد بررسی قرار دهد، پیشنهاد میهاي برخط گستره باالتري از رشته

دانشگاه شیراز، دانشگاه خواجه نصی(بررسی سامانه مدیریت یادگیري سه دانشگاه مورد نظر تحقیق 

ارتباط الکترونیکی در این سامانهنشان داد که تنها سه روش برقراري ) دانشگاه علوم و معارف قرآن

ها قابلیت محدودي در برقراري ارتباط الکترونیکی دارند، به نظر ضروري است با توجه به اینکه هر یک از این روش

برقراري ارتباط الکترونیکی میان دانشجویان با دانشجویان دیگر و با استادان استفاده شود هاي دیگري نیز در

هایی هستند که میزمان و یا چت صوتی میان روش هایی چون کنفرانس الکترونیکی هم

 .بیشتر یادگیرندگان در فرآیند یادگیري گردد

هاي مجازي میدر آموزش ی عملکرد از سامانه مدیریت یادگیريهاي ارزیابانجام منظم برنامه

تواند حول محورهایی چون میزان رضایت دانشجویان از تحصیل در رشته برخط،  این ارزیابی می. ها کمک کند

میزان مشارکت دانشجویان در تاالرهاي گفتگو و  عنوان مثال میزان استفاده آنها از ابزارهاي برقراري ارتباط الکترونیکی به

 .میزان ماندگاري دانشجویان در آموزش باشد

صورت گرفت، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از آنها ) ناماندگاران(هایی که با دانشجویان ترك تحصیل کرده 

برقراري ارتباط الکترونیکی داشتهدر هنگام تحصیل آشنایی بسیار کمی نسبت به نحوه استفاده از ابزارهاي 

سال تحصیلی اقدام به ارائه آموزش دهنده آموزش برخط قبل از شروع نیم

برقراري ارتباط الکترونیکی نمایند گیري از ابزارهايو نحوه بهره هاي سامانه آموزش الکترونیکی
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تکمیل شده،

دشوار و همراه با صرف هزینه و زمان زیاد بود

با توجه به موترد ذکر شده پیشنهادات زیر ارائه می

که میانگین نرخ ماندگاري دانشجویان در ده رشته برخط مورد نظر پژوهش برابر  در حالی .1

تحقیقات دیگري که رشتهانجام 

گستره باالتري از رشته

بررسی سامانه مدیریت یادگیري سه دانشگاه مورد نظر تحقیق  .2

دانشگاه علوم و معارف قرآن

با توجه به اینکه هر یک از این روش. است

هاي دیگري نیز درکه از روش

هایی چون کنفرانس الکترونیکی همروش

بیشتر یادگیرندگان در فرآیند یادگیري گردد

انجام منظم برنامه .3

ها کمک کند این سامانه

میزان استفاده آنها از ابزارهاي برقراري ارتباط الکترونیکی به

میزان ماندگاري دانشجویان در آموزش باشد

هایی که با دانشجویان ترك تحصیل کرده طی مصاحبه

در هنگام تحصیل آشنایی بسیار کمی نسبت به نحوه استفاده از ابزارهاي 

دهنده آموزش برخط قبل از شروع نیم سسات ارائهشود مؤمی

هاي سامانه آموزش الکترونیکیکردن آنها به قابلیتآشنا
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