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 The key to the success of any online education is to pay attention 
to student satisfaction. Students 'satisfaction with how they learn 
in online classes is an important variable and can help instructors 
and lesson planners to create an environment tailored to students' 
needs. Lessons should be presented in a way that has a positive 
impact on students' online learning experience. Students' 
individual differences, such as technology self-efficacy, 
personality, and participation, affect their satisfaction with the 
course. So far, a lot of research has been done to investigate the 
factors affecting student satisfaction, but no special attention has 
been paid to the type of courses offered. In this article, in addition 
to examining the factors affecting students' satisfaction in online 
learning, the effect of offering two types of theoretical and 
workshop courses in technical and vocational universities has 
been discussed. It was done in these two types of courses. The 
results showed that although the factors of learner-teacher 
interaction, learner-content interaction and Internet self-efficacy 
are the most effective factors for student satisfaction, but the type 
of course presentation changes the importance of these factors 
according to the theory or workshop. 

Keyword:  
Interaction 
Internet self-efficacy 
Online learning 
Student satisfaction 
Theory and workshop 

*Corresponding Author: 
Samira Zangoei 
Email: 
samirazangoei@yahoo.com  
 

 

 

 

 

 

E-ISSN: 2538-4430 
 

    ISSN: 2382-9796 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://karafan.tvu.ac.ir/?lang=en
https://karafan.tvu.ac.ir/article_128451.html?lang=en
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829796.1399.17.5.13.3
https://orcid.org/0000-0001-6658-7842
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-4430
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2382-9796


 © 2021 Technical and Vocational University, Tehran, Iran. This article is an open-access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 

4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
 

 

  

                                                       
 

 یاو حرفه  یدانشگاه فن علمی فصلنامه
 

 247- 260،  5، شماره 17، دوره 1399ویژه نامه علوم انسانی 
 

 //:karafan.tvu.ac.irhttps/ آدرس نشریه:

 

                                           :10.48301/KSSA.2021.128451                    :20.1001.1.23829796.1399.17.5.13.3 
    

    مقاله پژوهشی     

های آنالین در  دانشجویان در آموزشبررسی تفاوت تأثير عوامل رضایت 
 ای وحرفه دو نوع درس تئوری و كارگاهی در دانشگاه فنی

 * 1ییزنگو رایسم

  ی ا و حرفه  ی دانشگاه فن  ،یکاشان  دهی سپ  - دنرجی دختران ب  ی اطالعات، آموزشکده فن  یو فناور  وتریارشد، گروه کامپ  ی کارشناس -1
 . رانیا  ، ی استان خراسان جنوب
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  .است دانشجویان رضایت به توجه دادن اختصاص آنالین، آموزش هر موفقیت رمز
 و  است مهمی متغیر آنالین، های کالس در  آنها  یادگیری  نحوه  از دانشجویان رضایت

  دانشجویان  نیاز  با  متناسب محیطی  تا کند کمک درس  طراحان  و  مدرسان به تواندمی
 آنالین  یادگیری در تجربه مثبتی تأثیر که  باشد ایگونه به باید  درس ارائه کنند. ایجاد 

فناوری،  خودکارآمدی  میزان مانند دانشجویان فردی  های تفاوت .گذارد  دانشجویان
  زیادی  تحقیقات  تاکنون .گذارد می تأثیر درس از  آنها رضایت بر مشارکت، و خصیت

 توجه ولی گرفته صورت دانشجویان رضایت میزان بر تأثیرگذار عوامل بررسی برای
  بر  مؤثر  عوامل بررسی بر عالوه  مقاله این در .است نشده  دروس ارائه نوع به خاصی
 کارگاهی  و  تئوری دروس ارائه نوع  دو تأثیر به آنالین  یادگیری  در  دانشجویان  رضایت

پرداختهوحرفهفنی دانشگاه  در   برای  ایپرسشنامه تحلیل و تجزیه .است  شده  ای 
 دروس نوع دو  این در دانشجویان رضایت در  عوامل از یک  هر تاثیر میزان تعیین

 -یادگیرنده  تعامل مدرس،  -یادگیرنده  تعامل  عوامل اگرچه نشان داد  شد. نتایج  انجام
 است دانشجویان رضایت برای عوامل تأثیرگذارترین  اینترنتی، خودکارآمدی و  محتوا

 این اهمیت ترتیب درس بودن کارگاهی یا تئوری به توجه با دروس ارائه نوع  ولی
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 مقدمه 
بدان معنا    . این ۱( ۲۰۱۵،  و همکاران   وبان ی دز )   دانشجویان است کلید موفقیت هر آموزش آنالین، توجه ویژه به رضایت  

نیست که آموزش عالی باید رضایت دانشجو را بر سایر متغیرهای آموزشی )برای مثال: یادگیری، تعامل و غیره( ارجحیت  
های آنالین شوند. با توجه به این نکته، تقویت  شود دانشجویان بیشتر جذب آموزش دهند بلکه معیار رضایت باعث می 

 . ۲( ۲۰۱۹،  و همکاران   ام ف )   مهمی است است های آنالین فاکتور  ن در آموزش اهمیت رضایت دانشجویا 
از یادگیری آنالین و  ای است که شامل چندین  رضایت، مفهوم گسترده  عامل مؤثر از جمله تجارب دانشجویان 

باشد. نکته  های فردی دانشجویان می های آموزشی و تفاوت های اساسی رضایت تحصیلی در طراحی درس، روش مؤلفه 
یریت  رساند، توجه به رویکردهای عملی و قابل مد هایی که رضایت دانشجویان را به حداکثر می کلیدی در اجرای استراتژی 

 .توانند در بار آموزشی خود ادغام کنند است که مدرسان می 

 پيشينه تحقيق 

 معيارهاي طراحی و آموزش درس

های آنالین  طراحی درس، عامل مهمی در ایجاد فضای مناسب برای یادگیری با کیفیت و رضایت دانشجو از درس 
برنامه   های فردی و گروهی، نوشتن متن درس، تدوین شامل ایجاد فعالیت  . طراحی درس 3( ۲۰۱۶لورتو،  و  ی گر )  است 

 . 4( ۲۰۱۸  ، و همکاران   فام )   باشد درسی، تعیین انتظارات و اهداف و اجرای وظایف می 
آسان را    ای طراحی شده باشد که امکان پیمایش اشاره کردند یک درس آنالین باید به گونه   ۵القواسمی الحامد و   

کننده  مند به تعامل با آن را فراهم کند. الحامد و همکارانش، احساس و رضایت دانشجویان شرکت برای دانشجویان عالقه 
های آنالین را بررسی کردند و دریافتند که یکی از عوامل بیان شده توسط دانشجویان به عنوان مزیت یادگیری  در کالس 

درصد دانشجویان در این تحقیق، اولویت خود را براساس    73تقریبًا    .در کالس است   آنالین، ماندگاری مطالب ارائه شده 
  خاطرنشان   7. لی ۶( ۲۰۱4،  و همکاران   الحماد )   اعالم کردند ارسال مطلب با عنوان یا ارسال کلی مطالب پیش از شروع درس  

کرد که عناصر طراحی درس مانند راهنمای واضح، استفاده از سرفصل و بازخورد فوری و همچنین دانش مدرس در مورد  
اشتند که تعامل مثبت، کنترل فراگیر و  باشند. دانشجویان همچنین ابراز د مطالب، از عوامل مؤثر در رضایت از درس می 

از محتوای بصری، نوشتاری و محتوای تصویری، در ایجاد    و همچنین استفاده   ۸( ۲۰۱4،  و همکاران   کول ) وضوح درس  
 . ( ۲۰۱۹فام و همکاران،  )   مؤثر است رضایتمندی  

ترین عامل در رضایت دانشجویان بود. کو و همکارانش  ، طراحی درس آنالین، مهم   ۹( ۲۰۱4،  و همکاران   کو ) در مطالعه  
به عنوان قوی  بین  بینی پیش ترین  بیان کردند دو عنصری که  کننده رضایت دانشجویان پیشنهاد داده شد، تعامالت 

 .مدرس هستند   - محتوا و یادگیرنده   - یادگیرنده 
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برای تشویق مشارکت دانشجویان و استفاده از یک بستر یادگیری آنالین، این بستر باید کاربرپسند باشد و امکاناتی     
و    وانگ )   داشته باشد ترسی به اسناد و ارسال و دریافت پیام  از قبیل محیطی برای بحث و گفتگو، بررسی نمرات، دس 

رضایت دانشجویان از یادگیری آنالین را بررسی کردند.  تحقیقی ترکیبی انجام دادند و   2. ایلگاز و گلبهار ۱( ۲۰۱3،  همکاران 
های  آنها دریافتند که محتوای آموزشی، ارتباطات و قابلیت استفاده، روند تدریس، مزایای رویکرد تحویل، شایستگی 

ین  های آنال مدرسان الکترونیکی و متنوع بودن مطالب آموزشی عواملی بودند که عمدتًا بر رضایت دانشجویان در کالس 
 .تأثیر داشتند 

، دانشجویان ابراز رضایت خود را از یک درس آنالین تعاملی متناسب و    3( ۲۰۱3  ، و همکاران   ساوانگ ) در مطالعه      
های آنالین باید سازماندهی  بینانه نسبت به اهداف درس خود اعالم کردند. برای افزایش رضایت دانشجویان، درس واقع 

های آنالین باید با اهداف  س ای برای تعامل و همکاری فراهم کنند. در شوند تا بتوانند بازتاب مثبتی داشته باشند و زمینه 
.  4( ۲۰۱۵کافمن،  )   سازماندهی کنند ها و تکالیف را به صورت واحدی  مشخص طراحی شده و مطالب خواندنی، سخنرانی 

که دانشجویان از آنها    های درسی به همان اندازه مهم است که مدرسان باید از بازخورد دانشجویان برای شناسایی مؤلفه 
 .بندی کنند ها را در طول طراحی درس آنالین، اولویت داوم این مؤلفه رضایت دارند استفاده کنند، سپس ادغام م 

شوند.  های آنالین توسط یک برنامه درسی مطالعه متمرکز، تمارین و پرسش و پاسخ، پشتیبانی می بسیاری از کالس     
فرد در آن درس و اطالعاتی  تواند با افزودن اطالعات منحصربه با این وجود، عالوه بر الزامات اساسی درس، هر مدرس می 

 ا مدرس خود داشته باشند، در طراحی درس نیز سهیم باشد. دهد ارتباط بهتری ب که به دانشجویان امکان می 

 تکنولوژي و طراحی درس 
دهد رضایت دانشجویان از فناوری در باالترین سطح زمانی است که این فناوری تعامالت واقعی  تحقیقات نشان می 

 .و مشارکت فعال را ارتقا دهد 
باراک    و  بالو  دانشجویان در هنگام  ۵در مطالعه  فعالیت ،  بیشتر در  از چت صوتی،  های درس شرکت  استفاده 

یافته جالب دیگر این مطالعه این است که دانشجویان در بحث و گفتگو در مورد موضوعات حساس با استفاده    .کنند می 
. ارتباط ویدیویی همچنین ممکن است تأثیر مثبتی در ایجاد  ( ۲۰۱۲بلو و باراک،  ) ترند  راحت از یک رسانه فقط متن  

بسیاری از دانشجویان  .  ۶(۲۰۱۲،  و همکاران   بورپ) ارتباط عاطفی دانشجویان با مدرس درس آنالین خود داشته باشد  
کند و برای اکثر  تر می در این مطالعه اظهار داشتند که استفاده از ارتباط مبتنی بر ویدیو تجربه ارتباطات را واقعی 

می  کمک  آنها  به  کنند  دانشجویان  برقرار  ارتباط  خود  مدرس  با  تا  .  7( ۲۰۱3  کول، ی چا ی سی ا و    پرسورت ی چا ) کند 
استادان و دانشجویان   مسئوالن،  آن، مدیران، افزارهایی است که با کمک  افزارهای مدیریت آموزشی، یک نمونه از نرم نرم 

قادر خواهند بود با توجه به نوع و سطح دسترسی خود اطالعات وبسایت را مشاهده، ویرایش، حذف، اضافه یا استخراج  
 . ( ۲۰۱۶  ، ی مهدو ) کنند  

های فناوری در یادگیری آنالین، تلفیق ارتباطات تلفن همراه است. چندین ابزار موبایل مانند  یکی دیگر از نوآوری 
هایشان را تحت  دانشجویان از موفقیت تواند رضایت دهی وجود دارد که می گزارش حضور، تقویت بازخورد و نتایج نمره 

رسانی سریع را  رسان دارد که اطالع ، یک برنامه پیام  (www. remind.com)برای مثال، سایت یادآوری   .تأثیر قرار دهد 
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های  ها را مستقیمًا به تلفن دهد اطالعیه کند، به دانشکده اجازه می یافته آسان می برای دانشجویان در یک کالس اختصاص 
ای  هایی را هنگام ارسال نمرات، محتوای جدید یا اطالعیه روزرسانی ها ممکن است به ه دانشجویان ارسال کند. اطالعیه همرا 

تواند ارتباطات یک به  هایی مانند یادآوری در کارایی نهفته است که یک مدرس می جدید را شامل شوند. ارزش فناوری 
توان برای کل کالس، گروه کوچکی از دانشجویان یا برای یک  ها را می ه برنامه یادآوری، اطالعی  با   .چند را تحریک کند 

 دانشجوی منفرد ارسال کرد. 
تواند با اضافه کردن الگوهای رفتاری مخصوص و پیوندهای اطالعاتی به مطالب درس، عالقه  مدرس همچنین می     

فرستد که با ترسیم آنها به عنوان یک ارزیابی،  ها را به صورت بالدرنگ می پیام  دانشجویان را برانگیزد. برنامه یادآوری 
سازی فناوری  یکپارچه   .کند دسترسی و فعالیت فعال در درس، حضور اجتماعی و آموزشی یک مدرس را تقویت می 

کند که در عوض، لذت ذاتی دانشجویان را از تجربه یادگیری آنالین  را به کالس آنالین متصل می موبایل، دانشجویان  
 . ( ۲۰۱3  کول، ی چا ی س ی و ا   پرسورت ی چا )   دهد افزایش می 

 حضور اجتماعی، شناختی و آموزشی

ای برای یادگیری مشارکتی و درک رضایت دانشجویان از  زمینه جامعه تحقیق شامل سه عنصر است که   چارچوب 
 .کند: حضور اجتماعی، حضور شناختی و حضور تدریس تجربه یادگیری آنالین آنها را فراهم می 

شود که همه عناصر در  دار، زمانی حاصل می نشان داده است، یادگیری مشارکتی معنی  ۱کول  طور که مدل همان     
توان برای کمک به طراحی  می  کول  . از چارچوب ۲( ۲۰۱۸، و همکاران   ی السامرائ ) داشته باشند   یک درس آنالین حضور 

های آنالین استفاده  بینی رضایت دانشجویان از درس های آنالین و روشن شدن انتظارات دانشجویان و همچنین پیش درس 
 . 3( ۲۰۰۸  سون، ی و گار   ول ی آک ) کرد  

حضور اجتماعی به توانایی افراد در تثبیت خود به عنوان یک فرد واقعی در یک کالس آنالین اشاره دارد. تعامالت      
شود،  اجتماعی در محیط آنالین با ایجاد جوامع یادگیری مشارکتی که منجر به بهبود عملکرد و رضایت دانشجویان می 

 . 4( ۲۰۱3  ، ی زان و م ) کند  پشتیبانی را تسهیل می 

می مؤلفه      عاطفی  بیان  و  گروهی  انسجام  آزاد،  ارتباطات  شامل  اجتماعی  حضور  اساسی    سون، ی گار ) باشد  های 
دهد آزادانه ابراز وجود کنند، در همکاری با  ها در یک کالس آنالین به دانشجویان امکان می وجود این مؤلفه  . ۵( ۲۰۱۵

 . ۶( ۲۰۱3تولو،  ) دانشجویان دیگر کار کنند و احساسات خود را منعکس کنند  

  سون، ی گار ) کند  حضور شناختی، توانایی کاوش اطالعات، ساخت دانش و ارائه یک قطعنامه همکاری را برجسته می   
  سون، ی و گار   ول ی آک ) درک دانشجویان از میزان موفقیت در کالس به درک آنها از حضور شناختی بستگی دارد    . ( ۲۰۱۵
کنند  کند که دانشجویان در دستیابی به اهداف یادگیری خود پیشرفت  عنصر شناختی تضمین می   . وجود این ( ۲۰۰۸

و آموزش نقش مهمی در نمایش حضور شناختی دارند و به افزایش    رویکردهای طراحی درس   . 7( ۲۰۱7،  و همکاران   گوه ) 
 .رضایت دانشجویان از تجربه یادگیری کمک می کنند 

و      و گفتمان  آموزشی، تسهیل  و سازماندهی  است که شامل طراحی  بعدی  آموزش، یک ساختار چند  ماهیت 
ب یادگیری است. برای کمک به دانشجویان  دستورالعمل مستقیم برای کمک به دانشجویان در دستیابی به نتایج مطلو 
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ها و راهنماهای روشن برای  ها و مسئولیت برای موفقیت در یک درس آنالین، طراحی باید شامل انتظارات واضح از فعالیت 
ها و تعامالت و  ها با تسهیل بحث شود. دانشکده آموزش نیز با تسهیل گفتمان و ارائه بازخورد ایجاد می   .ارتباطات باشد 

 . دهند های درس افزایش می موقع، عالقه دانشجویان را به مطالب و فعالیت رائه بازخورد به ا 

 تعامل و ارزشيابی 
های اصلی رضایت دانشجویان از یک درس آنالین است. ارزشیابی به توانایی دانشجویان برای  تعامل و ارزشیابی مؤلفه 

های مدیریت  های آنالین اشاره دارد. تعامل دانشجویان، با توجه به انگیزه آنها، مهارت شروع و کنترل فعالیت آنها در کالس 
گذارد و به دانشجویان بستگی دارد که می دانند  آنها از یادگیری آنالین تأثیر می ای، بر رضایت  زمان و توانایی چندوظیفه 

پیشرفت خود را در کالس ارزیابی    توانند وقتی دانشجویان می    ( ۲۰۱۵و همکاران،    وبان ی دز ) کنند  می چگونه در کالس کار  
موقع از مدرس بازخورد دریافت کنند، از تجربه یادگیری خود رضایت بیشتری دارند؛ بنابراین، مدرس  کنند و همچنین به 

 .کند نقش مهمی در پرورش عملکرد دانشجویی ایفا می 
ساعت به   ۲4موقع تمارین، ارائه بازخورد اساسی و جامع و پاسخگویی به سؤاالت دانشجو در عرض دهی به نمره     

هایی را در مورد  توانند آموزش کند. مدرسان همچنین می حفظ ثبات در محیط یادگیری دانشجویان یادگیرنده کمک می 
دگیری آنالین در کالس ارسال کنند. بازخورد قاطع و دقیق،  های یا چگونگی کمک به دانشجو در استفاده مؤثر از ویژگی 

کند. وقتی  هایی که نیاز به پیشرفت دارند آگاه می دهند و زمینه خوبی انجام می دانشجویان را در مورد کارهایی که به 
کند؛ زیرا به    جویی تواند در وقت مدرس صرفه دانشجویان درک درستی از آنچه باید روی آن کار کنند، داشته باشند، می 

 .کنند، تمرکز کنید دهد تا روی مناطقی که به بهبود یادگیری و نمره نهایی بهتر کمک می شما اجازه می 

 هاي دانشجويی فردي تفاوت 
گذارد. در حالی  های دانشجویان بر رضایت فرد از یادگیری آنالین تأثیر می اند که برخی از ویژگی تحقیقات نشان داده 

های  شود را کنترل کنند، ویژگی های آنالین آنها می های فردی دانشجویانی که وارد کالس انند تفاوت تو که مدرسان نمی 
تواند آنها را تحت تأثیر قرار دهد عبارتند از: خودکارآمدی  مختلف دانشجویی مربوط به یادگیری آنالین که یک مدرس می 

 .فناوری، شخصیت و مشارکت 

 خودکارآمدي فناوري 
. در  ۱( ۲۰۱۰بورگر،  ) است  عتقاد فرد به توانایی او در انجام یک رفتار خاص و تولید نتایج مطلوب  خودکارآمدی، ا 

گذارد و در رضایت از  آموزش آنالین، خودکارآمدی فناوری، عامل مهمی است که بر تجربه یادگیری دانشجو تأثیر می 
نفس دانشجویان در استفاده  اعتمادبه     ( ۲۰۱3ساوانگ و همکاران،  ) شود  درس و قصد ادامه یادگیری آنالین منعکس می 

های آنالین ممکن است بر تجربه یادگیری و رضایت آنها از یادگیری  های مورداستفاده در درس از اینترنت و سایر فناوری 
 . ( ۲۰۱4کو و همکاران،  ) آنالین تأثیر بگذارد  

ها، درصد  به گفته کوو و همکارانش، خودکارآمدی اینترنتی، همراه با درک تعامل توسط مدرس و سایر همکالسی     
و همکارانش دریافتند دانشجویانی که    ۲کند. به همین ترتیب، وانگ بینی می توجهی از رضایت دانشجویان را پیش قابل 

ی فناوری باالتری برخوردار است و احتمال بیشتری دارد که نمرات  تجربه قبلی در یادگیری آنالین داشتند، از خودکارآمد 
 .باالتری دریافت کنند 

تواند به پرورش تجربیات مثبت با فناوری برای دانشجویان کمک کند. نکته اصلی  پیمایش درس بدون استرس می 
یک و پیمایش برای مطالب  در راستای سهولت استفاده از بستر آنالین کمک به از بین بردن زمان اتالف شده با کل 
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توانند آن زمان را صرف یادگیری محتوای درس و آشنایی با عناصر مهم دیگر این درس مانند  است. دانشجویان می 
تمارین و مطالب تکمیلی کنند تاریخ  با  توانند فیلم مدرسان می   .های تحویل  برای آشنایی بیشتر دانشجویان  هایی 

این فیلم صصی و تکنیکی در صفحه اصلی اطالعیه افزارهای تخمحیط درس و برخی نرم  بارگذاری کنند.  ها به  ها 
دانشجویان کمک می کند تا امکانات مهم را در کالس بیابند و اگر اهل فن نیستند، اضطراب آنها کاهش یابد. این  

اولیه با سیستم    منظور کمک به دانشجویان در تجربه مثبتها در صورتی که قبل از شروع درس ارسال شوند، به فیلم 
   .یادگیری آنالین، بسیار کارآمد هستند 

 شخصيت 
های مختلف  ای از الگوهای رفتاری و فکری اشاره دارد که در طول زمان و موقعیت شخصیت به مجموعه

های فردی دانشجویان تفاوت  . ۱(۲۰۱۵و رومل،    روان ی ک ) گذارند  و بر نگرش فرد به جهان تأثیر می  سازگار هستند 
. شخصیت ۲(۲۰۱3  چسن، ی و ار   گر ی بول )دهنده تعامالت، تعهد و مشارکت آنها در یادگیری باشد  تواند نشان می 

در میان . دانشجو در چندین تحقیق با تمرکز بر تجربیات درس و رضایت از یادگیری آنالین، بررسی شده است 
شناسی و بازبودن در رابطه با تجارب یادگیری  گرایی، وظیفه های شخصیتی، تحقیقات مربوط به برونتمام ویژگی 

 .شود دانشجویان بیشتر مشاهده می آنالین 
گرا  . افراد درون 3( ۲۰۱4و کوکورادا،    ی ل ی ا - پاواالچ ) گرا متفاوت است  گرا و برون تجربه یادگیری آنالین برای افراد درون     

، اما احتمااًل کارهای درسی را که نیاز به کار در یک گروه  برای یادگیری آنالین داشته باشند ممکن است ترجیح بیشتری  
گراها  . بالو و باراک همچنین دریافتند که درون ( ۲۰۱4و کوکورادا،    ی ل ی ا - پاواالچ ) کنند  با دانشجویان دیگر دارد، تأیید نمی 

ها با  دهند در بحث گراها ترجیح می کنند، جایی که برون آمادگی بیشتری برای شرکت از طریق گفتگوی متنی ابراز می 
گراها نیز بیشتر است. با  ها در برون فیت بحث های ارتباطی آشکارتر شرکت کنند. میزان مشارکت و کی استفاده از رسانه 

های داخل  گرا ممکن است نیاز به پیگیری اضافی در ارتباطات ناهمزمان مانند ایمیل یا انجمن این کار، فراگیران درون 
و اریچسن گزارش کردند که افراد درونگرا به احتمال زیاد از یک محتوای    ، بولیگر ( ۲۰۱۲بلو و باراک،  ) باشند  کالس داشته  

پذیری بیشتری را در یک محیط  گراها نیاز به انعطاف درسی و بصری با میزان تعامل راضی نیستند، در حالی که برون 
کیبی ابراز داشتند. محققان، در همان تحقیق، نیاز به بهبود طراحی درس و افزایش تعامل را ابراز داشتند  آموزش تر 

 . ( ۲۰۱3  چسن، ی و ار   گر ی بول ) 
یک راه عالی برای شناسایی این دانشجویان ارسال ایمیل خوش آمد گویی به آنها در روز اول کالس است که      

توانند از این فرصت استفاده کنند و از دانشجویان سؤاالتی  کند و مدرسان می انتظارات درس و هدف اصلی را مشخص می 
توانند  دست آوردن این اطالعات، مدرسان می پرسند. پس از به گرایی آنها ب گرایی یا برون های درون در جهت کشف ویژگی 

با استفاده از درک صحیح از چگونگی یادگیری بهتر دانشجویان، از آن استفاده کنند تا به افزایش رضایت دانشجویان  
روابطی را   های تدریس خود را تنظیم کرده و توانید استراتژی کمک کنند. این امر همچنین با دانستن اینکه چگونه می 

گرا،  جویی کنید. برای مثال، برای فردی با شخصیت درون که برای دانشجویان بسیار مفید است را مدیریت و در وقت صرفه 
 . هایی استفاده کنند تا این دانشجو با بقیه دانشجویان درگیر شود و مکالمه را تقویت کنند توانند از پیام مدرسان می 

شناس که دارای اراده قوی و انگیزه ذاتی برای موفقیت هستند، به احتمال  جویان وظیفه های دانش با توجه به ویژگی     
گانه و برداشت دانشجویان  رابطه بین ابعاد شخصیت پنج    4رسانند. کارائو و کلر به پایان می های آنالین خود را  زیاد آنها درس 
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شناسی، سازگاری و باز بودن،  ل شخصیتی مانند وظیفه های آنالین خود را بررسی کردند. آنها دریافتند که عوام از درس 
ترین بعد مشترک همه تحقیقات، ارزیابی کلی، اضطراب /  شناسی، مهم توجهی در یادگیری آنالین دارد. وظیفه تأثیر قابل 

الین  های آن شناس بیشتر از درس این بدان معناست که دانشجویان وظیفه  .ناامیدی و ترجیح برای یادگیری آنالین بود 
 .خود راضی هستند 

روش مؤثر دیگر برای تقویت انگیزه ذاتی، کمک به دانشجویان در برقراری ارتباط با مطالب درسی است. ارسال      
های شخصی و تشویق دانشجویان برای به اشتراک گذاشتن افکار و عقایدشان  سؤاالتی در مورد وقایع دنیای واقعی و مثال 

تواند  آورند که می گاه شرایطی پیش می توانند با درک این نکته که دانشجویان گه ن می ارزشمند است. سرانجام، مدرسا 
مانع پیشرفت آنها در درس شود، همدلی نشان دهند. ایجاد روابط مناسب در ابتدای درس به دلیل روابطی که مدرسان  

جویی  پنجه نرم کند، باعث صرفه سعی در ایجاد انگیزه در دانشجویی دارند که ممکن است با پیشرفت در درس دست و  
 .شود در وقت می 

به دلیل ارتباط ناهمزمان بین دانشجو و مدرس، و اینکه یادگیری به صورت خودگردان است، یادگیری آنالین      
برانگیز باشد. دانشجویانی که از نظر باز بودن امتیاز باالیی دارند از نظر فکری کنجکاو هستند، در معرض  تواند چالش می 

های خود را زیر سوال ببرند. ساوانگ و همکاران نقش ویژگی های دانشجو در  جربیات جدید هستند و مایلند ارزش ت 
توجهی در رضایت دانشجویان از  رضایت از یادگیری آنالین را بررسی کرد. آنها دریافتند که عامل باز بودن به میزان قابل 

، که ممکن است مربوط به دانشجویان آزاد باشد که ترس  ( ۲۰۱3ساوانگ و همکاران، ) کند  می یک درس آنالین کمک  
 . ۱( ۲۰۱۵  ، و همکاران   بانا ) های علمی اعتقاد دارند  برانگیز دارند و به توانایی کمتری از کار درسی چالش 

 مشارکت 
دارد  مشارکت، نقش مهمی در رضایتمندی دانشجویان از یک درس آنالین، انگیزه آنها برای یادگیری و عملکرد آنها  

. دزیوبان و همکارانش رابطه بین رضایت و مشارکت دانشجویان را بررسی کرد. یادگیری  ۲( ۲۰۱۸  گر، ی و بول   ن ی مارت ) 
شود. عناصر  یافته مربوط می مشارکتی به انتظار دانشجویان از مدرس خود برای ایجاد یک فضای یادگیری پایدار و سازمان 

، یافتن اطالعات، سؤال، درک نیازهای  یادگیری مشارکتی شامل توانایی دانشجو در تعامل، تأمل، درک مطالب، همکاری 
 . ( ۲۰۱۵و همکاران،    وبان ی دز ) درس و مدیریت یادگیری خود است  

یک از این عناصر در کالس آنالین ممکن است رضایت آنها از تجربه  نحوه مشاهده دانشجویان نسبت به هر      
تحقیق کردند که چگونه سهولت استفاده و اثربخشی محتوای   و همکارانش   3یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد. کالی 

محتوای درس  ای ممکن است بر رضایت دانشجو در یک محیط یادگیری آنالین تأثیر بگذارد. فرایند تأمل در  چندرسانه 
و   ترین عنصر مؤثر رضایت دانشجویان در تحقیق کو شود، مهم محتوا شناخته می   - که تحت عنوان تعامل یادگیرنده 

تک فراگیران به توضیح در مورد  محتوا فرایندی است که در آن، تک   - همکارانش در نظر گرفته شد. تعامل یادگیرنده 
 پردازند.  موضوع یا محتوای درس می 

 شناسي روش 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نوع ارائه دروس )تئوری و کارگاهی( در تغییر اهمیت عوامل تأثیرگذار بر  

باشد. تحقیقات انجام شده عوامل تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان را به  های آنالین می رضایت دانشجویان در آموزش 

 
1 Banna 
2 Martin & Bolliger 
3 Calli 
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بر نوع ارائه دروس و تأثیر آنها بر رضایت دانشجویان در آموزش    صورت کلی بیان کردند ولی تاکنون تحقیق دقیقی مبنی 
 کنیم: آنالین انجام نشده است. ما در این تحقیق سؤاالت زیر را بررسی می 

 های آنالین ندارند؟ آیا نوع ارائه دروس )به صورت تئوری یا کارگاهی( تأثیری بر رضایت دانشجویان در آموزش  -1

 باشد؟ دانشجویان در دو نوع دروس تئوری و کارگاهی یکسان می آیا میزان تأثیر عوامل رضایت   -2

نفر از    4۰برای بررسی میزان تأثیر عوامل بیان شده، یک لینک پرسشنامه آنالین طراحی شد و در اختیار تعداد      
اند.  کرده   دانشجویان دختر، پسر و مدرسانی قرار گرفت که هر دو نوع دروس تئوری و کارگاهی را به صورت آنالین تجربه 

از همه  بود.    جویان دانش   ت ی و رضا   تأثیرگذار   عامل ، پنج  نوع درس )تئوری یا کارگاهی( در مورد    ی االت ؤ شامل س   پرسشنامه 
 دهندگان خواسته شد برای هر دو نوع دروس خود این پرسشنامه را جداگانه پر کنند. پاسخ 

 هاتجزيه و تحليل داده 
  ی در انجام برخ  ت ی موفق  یی نفس در توانا به اعتماد  زان ی سنجش م )   نترنت ی ا  ی خودکارآمد  اس ی مق ی ر ی گ اندازه  برای    

برای  .  در نظر گرفته شد محتمل(   ار ی س )ب   7( تا د ی بع  ار ی )بس  ۱درجه از   7  ( نترنت ی بر ا  ی مبتن  ی کارها با استفاده از فناور 
درست    ی ل ی من خ   رد )در مو   7( تا  ست ی ن   ح ی )در مورد من اصاًل صح   ۱درجه از    7  شخصیتی   ی ر ی ادگ ی   اس ی مق گیری  اندازه 

ها در  ی استراتژ   م ی ، نظارت و تنظ ی ز ی ر از برنامه   ران ی استفاده فراگ   زان ی کند که م ی م   ی اب ی ارز   ن ی . ا در نظر گرفته شد است(  
)کاماًل موافقم(    ۵)کاماًل مخالفم( تا    ۱درجه که از    ۵  ت ی تعامل و رضا   ار ی مع گیری  برای اندازه   . ست ی چ   ی ر ی ادگ ی   ند ی فرا   ی ط 

 ها برای دو نوع درس تئوری و کارگاهی در نظر گرفته شد. بندی این درجه   . در نظر گرفته شد   است 

 . ميانگين امتيازات در هر معيار در دروس تئوري و کارگاهی 1جدول 
 يادگيرنده   - تعامل يادگيرنده  

 نوع درس  بندی درجه   میانگین امتیازات 

 تئوری  1-5 1.725

 کارگاهی  1-5 3.775

 مدرس   - تعامل يادگيرنده  
 نوع درس  درجه بندی  میانگین امتیازات 

 تئوری  1-5 3.35

 کارگاهی  1-5 4.1

 محتوا   - تعامل يادگيرنده  
 نوع درس  درجه بندی  میانگین امتیازات 

 تئوری  1-5 4.375

 کارگاهی  1-5 3.625

 خودکارآمدي اينترنتی 
 نوع درس  درجه بندی  میانگین امتیازات 

 تئوری  1- 7 5.375

 کارگاهی  1- 7 5.5

 يادگيري شخصيتی 
 نوع درس  درجه بندی  میانگین امتیازات 

 تئوری  1- 7 3.6

 کارگاهی  1- 7 3.95
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محتوا،  - مدرس، تعامل یادگیرنده   - یادگیرنده یادگیرنده، تعامل    - میانگین امتیازات عوامل تعامل یادگیرنده   ۱جدول 
دهد. نمودارهای زیر  خودکارآمدی اینترنتی و یادگیری شخصیتی را برای هر یک از دروس تئوری و کارگاهی نشان می 

 دهد. تفاوت پاسخ دانشجویان را برای هریک از عوامل تأثیرگذار در دو نوع درس تئوری و کارگاهی نشان می 
 

 

 يادگيرنده براي دو نوع درس تئوري و کارگاهی  -تيازات دانشجويان در تعامل يادگيرنده. مقايسه ام1شکل
 

 

 مدرس براي دو نوع درس تئوري و کارگاهی  -. مقايسه امتيازات دانشجويان در تعامل يادگيرنده2شکل

 

 تئوري و کارگاهی محتوا براي دو نوع درس  -. مقايسه امتيازات دانشجويان در تعامل يادگيرنده3شکل
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 . مقايسه امتيازات دانشجويان در خودکارآمدي اينترنتی براي دو نوع درس تئوري و کارگاهی 4شکل

 

 

 . مقايسه امتيازات دانشجويان در يادگيري شخصيتی براي دو نوع درس تئوري و کارگاهی 5شکل 
 

کمتر از  یادگیرنده    - یادگیرنده تعامل   زان ی م رسد در دروس تئوری با توجه به نمودارهای نتایج امتیازات به نظر می 
  - رنده ی ادگ ی و تعامل    محتوا   - یادگیرنده در مورد تعامل    جویان محتوا است. پاسخ دانش   ا ی   مدرس   - یادگیرنده   ن ی تعامل ب 
تعامالت    ی رسد وقت ی به نظر م   . دارد   ی اد ی ارتباط ز   جویان دانش   ت ی با رضا   رنده ی ادگ ی   - رنده ی ادگ ی با تعامل    سه ی در مقا   مدرس 

. خودکارآمدی اینترنت نیز  ابد ی ی م   ش ی آنها افزا   ی تمند ی ، سطح رضا ابد ی ی م   ش ی آنها افزا   ی محتوا   ا ی   درسان با م   جویان دانش 
برخوردار بودند، از    ی باالتر   ی از خودکارآمد   ی نترنت ی که در انجام اقدامات ا   ی ان ی دانشجو .  رابطه مثبت داشت   ، با رضایتمندی 

 . وجود نداشت   ی رابطه معنادار   ت ی و رضا   شخصیتی   ی ر ی ادگ ی   ن ی . ب بودند تر  ی دوره راض 
مدرس، باالترین میانگین امتیاز را دارا بود و این    - در دروس کارگاهی برخالف دروس تئوری میزان تعامل یادگیرنده 

باشد. همچنین برخالف دروس  رس در دروس کارگاهی می دهنده نیاز بیشتر دانشجویان برای برقراری ارتباط با مد نشان 
  - یادگیرنده تأثیر زیادی بر رضایت دانشجویان نداشت. در دروس کارگاهی تعامل یادگیرنده   - تئوری که تعامل یادگیرنده 

به  یادگیرنده ارتباط مثبتی با میزان رضایت دانشجویان دارد. به عبارتی در دروس کارگاهی دانشجویان نیاز بیشتری  
محتوا نیز عامل تأثیرگذاری بر رضایت دانشجویان در    - مشورت و همکاری با دانشجویان دیگر دارند. تعامل یادگیرنده 
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که در انجام اقدامات    ی ان ی دانشجو .  خودکارآمدی اینترنت نیز با رضایتمندی رابطه مثبت داشت دروس کارگاهی دارد.  
و    شخصیتی  ی ر ی ادگ ی   ن ی ب در دروس کارگاهی . بودند تر ی ، از دوره راض برخوردار بودند  ی باالتر  ی از خودکارآمد  ی نترنت ی ا 

 خورد. بیشتری نسبت به دروس تئوری به چشم می   رابطه   ، ت ی رضا 

 گيريبحث و نتيجه 
مدرس،    - یادگیرنده، تعامل یادگیرنده   - در یادگیری آنالین با توجه به تحقیقات انجام شده پنج عامل تعامل یادگیرنده 

شود. در این  محتوا، خودکارآمدی اینترنتی و یادگیری شخصیتی باعث افزایش رضایت دانشجویان می - تعامل یادگیرنده 
تئوری و کارگاهی( بررسی شد که نتایج متفاوتی نسبت به بررسی کلی  مطالعه تغییرات این عوامل در دو نوع ارائه درس ) 

  داشت   ی دار ی رابطه معن  ، ان ی دانشجو   ت ی هر سه نوع تعامل با رضا عوامل داشت. در هر دو نوع دروس تئوری و کارگاهی 
 اما ترتیب اهمیت عوامل کاماًل مشهود است. 

عنوان  ه ب   درس م   - رنده ی ادگ ی بود. تعامل    جویان دانش   ت ی ضا ر   محتوا مؤثرترین عامل   - یادگیرنده   تعامل در دروس تئوری  
  شنهاد ی پ   جه ی نت   ن ی شود. ا ی م   تأیید کند  ی کمک م   جویان دانش   ت ی در رضا   ی توجه قابل   زان ی که به م   عامل تأثیرگذار   ن ی دوم 

ممکن است    ن ی آنال   فراگیران باشد.    ان ی دانشجو   ت ی عامل در رضا   ن ی تر ممکن است مهم   ن ی آنال   ی محتوا   ی کند که طراح ی م 
محتوا، طرح اسناد و    ی و تأمل صرف کنند. سازمانده   ل ی تفکر، تفص   ق ی وقت خود را با خواندن و هضم مطالب از طر   شتر ی ب 

  ی دوره تأثیر بگذارد. گنجاندن ابزارها   ی با محتوا   فراگیران ممکن است بر تعامل    ن ی آنال   ی به محتوا   ی سهولت دسترس 
  جویان کند و به نوبه خود تعامل دانش   ک ی تحر   ی ر ی ادگ ی   ی را برا   ران ی فراگ   زه ی ممکن است انگ   ی تعامل   ی ها لم ی ف   ا ی   ی ا رسانه 

  شود ی م   درس م   - رنده ی ادگ ی کم منجر به کاهش تعامل    ی ر ی پذ دوره با انعطاف   ی طراح   دهد.   ش ی دوره را افزا   ی با محتوا 
  ی ا دوره   ی برخوردار است. طراح   ی از استقالل کمتر   ی ر ی ادگ ی باشد،    تر هرچه دوره سخت   .  ۱( ۲۰۲۰  ، و همکاران   اسچوات ) 

 . داده شود   ح ی ترج   ن ی آنال   فراگیران از    ی باال ممکن است توسط برخ   ار ی با ساختار بس 
  ی منطق   افته ی  ن ی رسد ا ی به نظر م .  نبود  جویان دانش  ی تمند ی رضا   ی برا   ی توجه قابل  تأثیر  رنده ی ادگ ی  - رنده ی ادگ ی تعامل 

  ی ها ی کالس تعامل با هم   ی برا   ی اد ی ز   نیاز   جویان ممکن است دانش   در دروس تئوری با توجه به ماهیت درس   را ی ز   ؛ باشد 
قرار    ت ی مورد حما   جویان دانش   ت ی بر رضا   نترنت ی ا   ی از خودکارآمد   ی توجه تأثیر قابل   ، مطالعه   ن ی ا   در خود نداشته باشند.  

  ی ر ی ادگ ی سرعت   ت ی ر ی مد   یی رسد توانا ی داشت. به نظر نم کمی  ارتباط   جویان دانش   ت ی با رضا   . یادگیری شخصیتی گرفت 
 باشد.    جویان دانش   ت ی رضا   ی برا   ی مهم   عامل 

رسد به دلیل تفاوت ماهیت  مدرس مشاهده شد. به نظر می   - رنده ی ادگ ی تعامل  در دروس کارگاهی بیشترین تأثیر در  
صورت تئوری و کارگاهی این یافته نیز منطق باشد. در دروس کارگاهی به دلیل انجام کارهای گروهی  دو نوع ارائه درس به 
  - رنده ی ادگ ی تعامل  شود.  مدرس بیش از هر عامل دیگری حس می موازات تدریس نیاز به تعامل با  و ارائه خروجی به 

محتوا مؤثر بود. خودکارآمدی اینترنتی و    - نیز به همین دلیل تأثیر مثبتی داشت و در انتها تعامل یادگیرنده  رنده ی ادگ ی 
از ماهیت استفاده  یادگیری شخصیتی نیز نسبت به دروس تئوری از تأثیر بیشتری برخوردار بودند. این عوامل نیز برخاسته  

  ی حال، برا   ن ی با ا   باشد. از تکنولوژی بیشتر و توانایی در انجام کارهای گروهی و چگونگی انتقال آنها به فضای مجازی می 
ممکن  در یاگیری آنالین    ان ی دانشجو  ت ی بر رضا   تأیید تفاوت تأثیر عوامل بیان شده در دو نوع دروس تئوری و کارگاهی 

 باشد.   الزم   ی شتر ی ب   قات ی است تحق 

 

 
1 Schut 
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