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  دهکیچ

پــرورش و  -تر از آمــوزشآمــوزش عــالی ایــران بســیار ســریعتوســعه آمــوزش الکترونیکــی در 

هـایی مشـترکی کارآموزي است. با این وجود ریزش، مشروطی و افت تحصیلی یکـی از چالش

است که نه تنها آموزش عالی ایران بلکه تمام کشورهاي جهان با آن مواجه هسـتند. بـا توجـه بـه 

کننـده میـزان موفقیـت  بینییشپعوامل پیچیدگی پدیده افت تحصیلی، این پژوهش سعی دارد، 

 يهـاداده ايیسـهمقا -دانشجویان الکترونیکی را شناسایی کند. با اسـتفاده از روش تحقیـق علـی
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دانشجوي الکترونیکی در مرکز آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـم و صـنعت  1011حاصل از 

و محل سـکونت بررسـی ایران، بر اساس متغیرهاي دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه پذیرش 

 17,5جنسـیت، سـن، تأهـل)، ( دموگرافیـک یرهـايمتغشد. نتایج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد، 

درصد و متغیرهاي مربوط به پیشینه تحصیلی (فاصله بین دو مقطع تحصیلی، معـدل مقطـع قبـل)، 

از تغییـرات معـدل دانشـجو در %24 درصد و محل سکونت همراه بـا نحـوه پـذیرش دانشـجو 14

محـل  یرهـايمتغ. نتـایج نشـان داد، مـدل رگرسـیونی کـه کنـدیمیل الکترونیکی را تبیـین تحص

بیشـتري برخـوردار  بینـییشپسکونت همراه با نحوه پذیرش به آن وارد شـده اسـت، از قـدرت 

است. براي مقایسه معدل دانشجویان الکترونیکی در دو روش پذیرش از طریق کنکور در مقابل 

هـا را تفاوت بین میانگین داريیمعنمستقل به کار رفت. نتایج  یآزمونت، آزمون درون دانشگاهی

سـت، دانشـجویانی کـه بـه روش  این نتیجـه حـاکی .)df ،5,597=t ،000/0=p=970( نشان داد

. به مراتب معدل باالتري نسبت به پذیرفته شـدگان کنکـور دارنـد اندشدهآزمون داخلی پذیرفته 

تجدیـد  ایـن پـژوهش، میت متغیر نحوه گزینش در مدل رگرسـیوناه مضاف بر این، با توجه به

  کند.را پیشنهاد می نظر در نحوه گزینش دانشجوي الکترونیکی از طریق کنکور

  .یادگیري الکترونیکی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی، مدل پیش بین :واژگان کلیدي

  مقدمه

تـأثیر خـود قـرار  آموزشی را تحـتهاي نظام ياگستردهیادگیري الکترونیکی به طور  -یاددهی

کننـد، داده است، تعداد افرادي که روش یادگیري الکترونیکی را براي تحصیل خود انتخاب می

اي هاي الکترونیکی در آموزش عالی جایگاه ویـژههمواره در حال افزایش است. توسعه آموزش

تـوان ر دانشگاهی را میدارد، امروزه با یک جستجوي ساده در وب سایت دانشگاه اي دنیا، کمت

ــز یــادگیري هــاي الکترونیکــی نداشــته باشــد. برخــی دانشــگاهیافــت کــه پــردیس آموزش ها نی

گیرنـد، بـه ایـن معنـا کـه دانشـجویان الکترونیکی را به طور تلفیقی در آموزش خود بـه کـار می

  الکترونیکی بگذرانند.  برخی از دروس خود را به طور اختیاري به روش توانندمی
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ها ایـران نیـز بـا آغـوش مگام با اقبال جهانی به یادگیري الکترونیکـی، برخـی از دانشـگاهه

فنـی  يهادانشـگاهدولتـی کـه عمومـاً جـزء  يهادانشـگاهگشاده از آن استقبال کردند. برخی از 

مهندسی هستند، مراکز آموزش الکترونیکی را راه اندازي کردند و اقدام به پـذیرش دانشـجو بـه 

هـایی قـانونی ونیکی نمودند. ابتدا امر مشکالت زیرساختی و فناورانه، همراه با چالشروش الکتر

  شد.ها محسوب میهاي این دانشگاهو آیین نامه اي یکی از عمده نگرانی

قریب به دو دهه از آمـوزش الکترونیکـی در جهـان و یـک دهـه در آمـوزش عـالی ایـران 

یران و جهان عبارت است از؛ باال بودن ریزش، هاي اساسی و مشترك اگذرد. یکی از چالشمی

 20ها افت تحصیلی بـین مشروطی و افت تحصیلی دانشجویان؛ به گونه اي که در برخی پژوهش

). برخـی 1389مزینی و رستمی نژاد،( گزارش شده است درصد براي آموزش الکترونیکی 75تا 

چهـره بـه  رابر بیشـتر از آمـوزشتا هفت ب 6ها افت تحصیلی در یادگیري الکترونیکی را پژوهش

اند، به عنوان مثال در پژوهشی، افت دانشجویان حضوري در رشته مـدیریت چهره گزارش کرده

پترسـون ( اندافت داشته %43بوده حال اینکه دانشجویان الکترونیکی در همین رشته  %11اجرایی 

 يهـاآموزشهتـر از هاي برخط نیز ب). وضعیت افت تحصیلی در کارآموزي1،2009و مک فادن

و در سـال  %46میـزان افـت تحصـیلی در کـارآموزي بـرخط  2002دانشگاهی نیسـت، در سـال 

  )2،2009پارك و چوئی( گزارش شده است 54,2%، 2005

نظر به باال بودن افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی و همچنین با توجه بـه پیچیـده بـودن 

رونیکـی، هـدف اصـلی ایـن پـژوهش، شناسـایی پدیده ریزش دانشجو به ویـژه در آمـوزش الکت

عوامل پیش بینی کننده میزان موفقیت دانشجو در تحصـیل الکترونیکـی اسـت تـا بـر اسـاس آن 

بتــوان دانشــجویان در معــرض خطــر را شناســایی و مــداخالت پیشــگیرانه را بــراي کــاهش افــت 

پیشـینه  غیرهـاي تحقیـق،تحصیلی آنان پی ریزي نمود. در ادامه این مقاله متناسب با اهـداف و مت

                                                 
1. Patterson& McFadden 
2. Park&Choi 
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شود، سـپس روش شناسـی گزارش می ها بر اساس بیشترین ارتباط با متغیرهاي پژوهش،پژوهش

  شود.ها گزارش میو یافته

  پیشینه پژوهش

ــت تحصــیلی دانشــجویان الکترونیکــی  ــه ســاز اف ــا زمین ــرتبط ی ــل م در راســتاي شناســایی عوام

 ايیانـهران دسترسی بـه اینترنـت، مهـارت هاي فراوانی صورت گرفته است. عواملی چوپژوهش

هـاي مختلـف مـورد هاي فناورانه، متغیرهاي روانشناختی و ... در پژوهشدانشجویان، زیرساخت

 یرهـايمتغکنکاش قرار گرفته است. از آنجا که در این بررسی هدف ما بررسی نقش پـیش بـین 

است؛ مجموعه تحقیقـاتی دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت دانشجو 

ها اند. بدیهی است که پژوهشپرداخته یرهامتغگزارش شده که به بررسی نقش این  1در جدول 

و علـل نیـز محـدود بـه مـوارد ذکـر شـده  شـودینممحدود به مـوارد مـذکور در ایـن گـزارش 

 بـا هـدف رعایـت اصـل اختصـار در 1هـا در جـدول تلخیص پیشـینه پژوهش باشد. بنابرایننمی

  نگارش مقاله صورت گرفته است. 

  هاي مرتبط با افت تحصیلیپیشینه پژوهش. 1 جدول

  محل زندگی دانشجو  معدل مقطع قبل  تأهل  سن  جنسیت  پژوهش

    )1991(1دیل و مزاك
دانشجویان موفق، 

  تر هستندمسن
      

        رابطه اي مشاهده نشد    )1999(2پارکر

 واشچال3(2001)
نرخ ماندگاري 

ز خانم بیشتر ا
  آقایان است.

        

اگزنوس، پیراکیز و 
  )2002(4پنتاالس

تفاوتی مشاهده 
  نشد

بین افزایش سن و افت 
تحصیلی رابطه مستقیم 

  وجود دارد
      

        رابطه اي مشاهده نشد    )2002( 5داتون، داتون و پري

                                                 
1. Dille& Mezack 
2. Parker 
3. Waschull 
4. Xenos, Pierrakeas & Pintelas 
5. Dutton, Dutton & Perry 
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  1 )2002(چانگ و خان

دانشجویان 
خانم، احتمال 

موفقیت بیشتري 
  دارند

        

  )2003( 2لو و همکاران

جنسیت اثر 
معنی داري بر 

عملکرد 
  تحصیلی ندارد

سن اثر معنی داري بر 
  عملکرد تحصیلی ندارد

      

 )2004(3جونز و همکاران
 

نرخ ماندگاري 
خانم بیشتر از 
  آقایان است.

با افزایش سن احتمال 
افت تحصیلی نیز افزایش 

  یابدمی
      

 )2004(4ویلیامز و جانسون
تفاوتی مشاهده 

  نشد
  رابطه اي مشاهده نشد      طه اي مشاهده نشدراب

       )2005(5موریس و همکاران

معدل دیپلم 
پیش بینی 

کننده مهمی 
براي ماندگاري 

  دانشجو است

  

ووچی سیوچوسکی و 
  )2005(6پالمر

      

معدل مقطع قبل 
با معدل 

دانشجویان 
موفق ارتباط 

  دارد

  

  )2005(7جان

جنسیت پیش 
بینی کننده 

است. احتمال 
حصیلی افت ت

آقایان بیشتر از 
  ها استخانم

  سن پیش بین نیست
وضعیت 

تأهل پیش 
  بین نیست

    

اینان، یوکسل ترك و 
 )2006(8گرانت

تفاوتی مشاهده 
  نشد

      تفاوتی مشاهده نشد

تأخیر دانش 
 آموختگیِ افرادي که
در محلی که دانشگاه 

در آن واقع است 
کمتر از دانشجویان 

  سایر شهرها است

                                                 
1. Cheung & Kan 
2. Lu et al 
3. Jones et al 
4. Willging &Johnson,  
5. Morris et al 
6. Wojciechowski and Palmer 
7. Jun 
8. Inan, Yukselturk& Grant 
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  )2006(1هارل
 

جنسیت پیش 
بینی کننده 

  نیست

سن پیش بینی کننده 
  معنی داري نیست

      

  )2007(2ولش

جنسیت پیش 
بینی کننده معنی 

دار نیست اما 
بین  رابطه منفی

ها با خانم
موفقیت وجود 

  دارد.

پیش بینی کننده معنی 
دار نیست. اما بین 

افزایش سن و موفقیت 
تحصیلی رابطه منفی 

  وجود دارد

تأهل پیش 
نیست.  بین

اما رابطه 
مثبت بین 
تأهل و 
موفقیت 
تحصیلی 

وجود 
  دارد

  پیش بینی کننده نیست  

یوکسل ترك و 
  )2007(3بالوت

  
سن پیش بینی کننده 

  معنی داري نیست
      

   )2008(4کین

با افزایش سن (بیشتر از 
معدل ) سال 30

دانشجویان ضعیف 
  یابدافزایش می

با متأهل 
شدن 

عملکرد 
تحصیلی 
کاهش 

  ابدیمی

    

 )2008(5نیکولز

جنسیت با 
موفقیت در 
یادگیري 

الکترونیکی 
  ارتباطی ندارد.

    

معدل دیپلم 
پیش بینی 

کننده موفقیت 
دانشجو 

الکترونیکی 
  است

  

  )2009(6پارك و چوئی
رابطه اي 

  مشاهده نشد
        رابطه اي مشاهده نشد

گارلیک، مایلز و 
  )2009(7سولوسی

جنسیت پیش 
بینی کننده 

  نیست

یش بینی کننده سن پ
  معنی داري نیست

  
معدل پیش بینی 

کننده نمره 
  نهایی است

  

    )2009پترسون و مک فادن (

احتمال افت تحصیلی 
دانشجویان سن باال بیشتر 

است. سن پیش بینی 
  کننده است

  

معدل 
کارشناسی 
دانشجویان 
پیش بینی 
  کننده است

  

                                                 
1. Harrell 
2. Welsh 
3. Yukselturk and Bulut  
4. Cain 
5. Nichols 
6. Park&Choi 
7. Gerlich, Mills, & Sollosy 
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ونگ کامدي و سره سانگ 
 )2010(1تاکول

جنسیت پیش 
کننده معنی بینی 

  دار نیست
    

معدل دیپلم 
کننده  ینیبشیپ

  است
  

  )2011(2بستون و آیس
جنسیت پیش 
بینی کننده 

  نیست

سن پیش بینی کننده 
  معنی داري نیست

  
معدل پیش بینی 

کننده نمره 
  نهایی است

  

 )2011(3پرز و همکاران-لوپز
جنسیت پیش 
بینی کننده 

  نیست

سن پیش بینی کننده 
ین معنی داري است، ب

سن و نمره پایانی رابطه 
  منفی وجود دارد.

  

پیشینه تحصیلی 
پیش بینی 

معنی دار  کننده
  است.

  

مختلف آمـاري بـراي  يهاروشها از شود، پژوهشمشاهده می 1گونه که در جدول همان

و یـا تحلیـل واریـانس بـه  یآزمـونتاند، برخـی بـا اسـتفاده از خود استفاده کرده يهادادهتحلیل 

. برخـی دیگـر بـا اسـتفاده از اندپرداختهمعدل دو یا چند گروه از دانشجویان الکترونیکی مقایسه 

ها نیـز بـا اسـتفاده اند. برخی از پژوهشهاي همبستگی به تحلیل ارتباط بین متغیرها پرداختهروش

از تحلیل رگرسیون به بررسی نقش پیش بـین متغیرهـا در موفقیـت یـا عـدم موفقیـت دانشـجوي 

اند. از آنجا که نحوه پذیرش از طریق کنکور در مقابل آزمون داخلـی جـزء پرداخته کیالکترونی

متغیرهاي بومی مخصوص به آموزش الکترونیکی ایران است و پیشـینه اي در ایـن مـورد وجـود 

  در این باره گزارش نشده است.  ايیشینهپ 1 در جدول نداشت،

مـورد بررسـی ایـن  یرهـايمتغمـورد  هـا درپژوهش شـود نتـایجگونه که مشـاهده میهمان

اند. ایـن اند و برخی دیگـر بـه رابطـه رسـیدهتحقیق، ضد نقیض است. برخی به عدم رابطه رسیده

تفاوت در نتایج از یک طرف و لزوم بررسی وضعیت این متغیرها در آموزش الکترونیکی ایـران 

  پردازیم.میاین پژوهش است. که در ادامه به آن  هايیزهانگترین یکی از مهم

  

  

                                                 
1. Wongkhamdi& Seresangtakul 
2. Boston&Ice 
3. López-Pérez  
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  پژوهش روش

دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گـزینش و  یرهايمتغهدف اصلی این پژوهش بررسی نقش 

محل سکونت در پیش بینی میزان موفقیت دانشجویان الکترونیکی اسـت. روش تحقیـق بـه کـار 

رد. مقایسـه اي قـرار دا -رفته در این پژوهش کمی از نوع کـاربردي و در دسـته تحقیقـات علـی

 1011تمام دانشجویان مرکز آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـم و صـنعت ایـران کـه  يهاداده

دانشجو بوده است مورد تحلیل قرار گرفته است، لذا نمونه در این پژوهش برابر با جامعـه اسـت. 

تحلیـل رگرسـیون خطـی بـراي پـیش بینـی  هاي پژوهش از ضریب همبستگی ومتناسب با سئول

آمـده  2 در جـدول است. مشخصات دانشجویان شرکت داده شده در این پـژوهشاستفاده شده 

  است:

  هاي توصیفی شرکت کنندگان در پژوهشویژگی. 2 جدول

  جنسیت
  628  آقا

  401  خانم

  مقطع
  595  کارشناسی

  434  کارشناسی ارشد

  وضعیت تأهل
  746  مجرد

  166  متأهل

  وضعیت سکونت
  611  تهرانی

  150  شهرستانی

  ه پذیرشنحو
  640  کنکور

  389  آزمون داخلی

 متغیر بوده است و فاصله بین دو مقطع قبلی دانشـجو از 19,83تا  4از  معدل کل دانشجویان

متغیر بوده است. صفر در فاصله بین دو مقطع به این معنا است که برخی دانشجویان  سال 30تا  0

اند، حـال اینکـه کـی پذیرفتـه شـدهبه محض دریافت مدرك در مقطع باال تـر بـه روش الکترونی

دانشـجویان نیـز در زمـان  . سناندداشتهسال بازگشت به تحصیل  30برخی از دانشجویان پس از 

  سال متغیر بوده است. 50تا  18 و شروع دوره الکترونیکی از پذیرش
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  هایافته

گیـرد. میهایی پژوهش، همبستگی بین متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار قبل از بررسی سئول

باشند و تفسیر نتایج تا حـد زیـادي این پژوهش دو ارزشی می اما از آنجا که برخی از متغیرها در

گزارش شـده  3پژوهش در جدول  یرهايمتغدهی  دهی محقق وابسته است. نظام کد به نظام کد

  است. 

  پژوهش یرهايمتغنظام کد دهی به  .3جدول 

  کد  متغیر

  جنسیت
  1  آقا

  2  خانم

  عدد حقیقی بر اساس سال    سن

  عدد حقیقی بر اساس سال    فاصله بین دو مقطع

  وضعیت تأهل
  1  مجرد

  2  متأهل

  عدد حقیقی    معدل مقطع قبل

  نحوه پذیرش
  1  پذیرش داخلی

  2  آزمون سازمان سنجش

  1  تهران  محل سکونت

  2  شهرستان  

  عدد حقیقی    معدل کل دانشجو در تحصیل الکترونیکی

 یرهـايمتغبرخی از متغیرهـا دو ارزشـی هسـتند، بـراي بررسـی همبسـتگی بـین  از آنجا که

تحقیق و معدل دانشجویان از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شـد. نتـایج ضـریب همبسـتگی 

  گزارش شده است. 4پژوهش در جدول  یرهايمتغبین 

  پژوهش یرهايمتغجدول همبستگی اسپیرمن بین . 4جدول 

  
فاصله دو 

  مقطع
 سیتجن سن

ت یوضع

 تأهل

معدل 

  مقطع قبل

نحوه 

  پذیرش

محل 

  سکونت

معدل 

 لک

ضریب 

  همبستگی
)**(242. )**(512. 031. )**(238. )**(330. )**(181.- )**(234. 

 .000 .000 .000 .000 .318 .000 .000  داريسطح معنی 

  761 1011 337 909 1011 1005 1005  فراوانی 



 
  92 زمستان، نهم، سال امیستربیتی شماره  یشناسروانفصلنامه                                             64 

بـه  4معنـاي جـدول همبسـتگی شـماره  3ده در جدول با توجه به نظام کد دهی گزارش ش

  قرار زیر است:

یابـد، میـزان معـدل دانشـجو در تحصـیل الکترونیکـی هر چه فاصله دو مقطع افزایش می -

  یابد.افزایش می

  یابد.یابد، میزان معدل دانشجو در تحصیل الکترونیکی افزایش میهر چه سن افزایش می -

(به خانم)، میزان معدل دانشـجو در تحصـیل الکترونیکـی  2به ) (آقا 1با تغییر جنسیت از  -

  معدل کل، از نظر آماري معنی دار نیست. و یابد. البته همبستگی بین متغیر جنسیتافزایش می

(متأهـل) میـزان معــدل دانشـجو در تحصــیل  2(مجـرد) بــه  1بـا تغییـر وضــعیت تأهـل از  -

  ترند.جویان متأهل موفقیابد. به عبارتی دانشالکترونیکی افزایش می

کارشناســی)، میــزان معــدل دانشــجو در تحصــیل  دیــپلم،( بــا افــزایش معــدل مقطــع قبــل -

  یابد.الکترونیکی افزایش می

(آزمـون سـازمان سـنجش) میـزان معـدل  2(آزمون داخلی) بـه 1با تغییر نحوه پذیرش از  -

انی کـه از طریـق آزمـون یابـد. بـه عبـارتی دانشـجویدانشجو در تحصیل الکترونیکی کاهش می

  اند.تر بودهاند موفقداخلی و بررسی سوابق انتخاب شده

شهرسـتان)، میـزان معـدل دانشـجو در تحصـیل (2(تهـران) بـه 1با تغییر محل سکونت از  -

 ترند.یابد. به زبان ساده تر دانشجویان شهرستانی موفقالکترونیکی افزایش می

پردازیم. از آنجا کـه هایی پژوهش میبررسی سئول پس از بررسی همبستگی بین متغیرها به

براي پاسخ به سئواالت پژوهش از روش تحلیل رگرسیون خطی اسـتفاده شـده اسـت؛ ضـروري 

استفاده از تحلیل رگرسـیون اطمینـان حاصـل  يهامفروضهاست خاطر نشان شود که پژوهش از 

آزمـون نرمـال بـودن  ا اسـتفاده ازبـ کرده است. به عنوان نمونه نرمال بودن داده اي متغیر مـالك

توزیـع خطاهـا، اسـتقالل خطاهـا، و هـم خطـی بـودن متغیرهـاي  بررسی شد. نرمال بـودن هاداده

در ادامه سئواالت پژوهش و نتایج مربوطـه گـزارش . بین نیز مورد توجه پژوهش بوده استپیش

  خواهد شد.
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غییـرات میـزان موفقیـت متغیرهاي دموگرافیک (جنسیت، سـن، تأهـل)، چـه مقـدار از ت -1

 کند؟دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین می

روش  جنسیت، سـن و وضـعیت تأهـل بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون خطـی و یرهايمتغ

enter را نشان داد: بررسی شدند که نتایج معنی داري مدل  

  3F و 899=  64,705و  >0005/0p و 0,175مجذور آر تنظیم شده 

درصـد  17,5 توان فهمید، این مدل با سه متغیـر،از مجذور آر تنظیم شده میگونه که همان

  .کندیماز تغییرات معدل دانشجویان را در یادگیري الکترونیکی را تبیین 

  دموگرافیک یرهايمتغنتایج مدل رگرسیون خطی براي  .5جدول 

 یرهامتغ

 

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

  استانداردشده
T يداریمعن  آماره  

B Std. Error Beta   

  .Constant(  8,842 401.  22,074 000(ت مقدار ثاب

 .001 3,478 .109 .146 .509  جنسیت

 .000 11,946 .433 .015 .175 سن

 .918 -.102 -.004 -211 -.022 ت تأهلیوضع

داري قابل مشاهده است، جنسیت و سن پیش بینی کننـده معنـی 5گونه که در جدول همان

مطلـق نشـان  یبزرگتـدار نبـود. از آنجـا کـه مقـدار اما پیش بین بودن وضعیت تأهل معنی بودند

 5 تأثیر زیادي بر متغیر مالك دارد، لذا بر اساس آماره تی در جـدول دهد که متغیر پیش بینمی

  این مدل قدرت پیش بینی بیشتري دارد. یرهايمتغتوان نتیجه گرفت، سن در بین سایر می

مربوط به پیشینه تحصیلی (فاصله بین دو مقطع تحصیلی، معـدل مقطـع قبـل)، متغیرهاي  -2

 کند؟چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشجو را در آموزش الکترونیکی تبیین می

بـه کـار رفـت کـه معنـی  enterبراي پاسخ به این سؤال، تحلیل رگرسیون خطی بـا روش 

  شد: ییدتأ داري مدل

  F3 و 334=  28,23و  >0005/0p و 0,140مجذور آر تنظیم شده 
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 %14 این مدل بـا دو متغیـر فاصـله بـین دو مقطـع تحصـیلی و معـدل مقطـع قبلـی دانشـجو،

کنـد. هـر دو متغیـر در پـیش بینـی تغییرات معدل دانشجو در تحصیل الکترونیکـی را توجیـه می

  ). 6 جدول( معدل دانشجو در تحصیل الکترونیکی معنی دار هستند

  پیشینه تحصیلی یرهايمتغتایج مدل رگرسیون خطی براي ن .6جدول 

 یرهامتغ
 داريمعنی  آماره T  ضرایب استانداردشده  استاندارد نشدهضرایب 

B Std. Error Beta   

 .Constant(   7,901 835.  9,458 000(تمقدار ثاب

 .000 4,548 .230 .039 .176 فاصله بین مقاطع تحصیلی

 .000 5,809 .249 .059 .341  معدل مقطع قبل

گونه نتیجه گرفت کـه: معـدل توان اینمی 6میزان آماره تی در جدول  با توجه به باال بودن

مقطـع قبـل یعنــی معـدل دیــپلم بـراي دانشـجویان مقطــع کارشناسـی و معــدل کارشناسـی بــراي 

  دانشجویان کارشناسی ارشد، از قدرت پیش بینی بیشتري برخوردار است.

آزمـون داخلـی، آزمـون ( ران و شهرستان) و نحـوه پـذیرش دانشـجوته( محل سکونت -3

سازمان سنجش) چه مقدار از تغییرات میزان موفقیت دانشـجو را در آمـوزش الکترونیکـی تبیـین 

 کند؟می

وارد مـدل رگرسـیون  enter روش از اسـتفاده دو متغیر محل سکونت و نحـوه پـذیرش بـا

  شد: ییدتأمتغیر نیز خطی سدند که معنی داري مدل براي این دو 

  2F و 785=  123,240و  >0005/0p و 0,243 شده تنظیم آر مجذور

آزمـون ( تهران و شهرسـتان) و نحـوه پـذیرش دانشـجو( این مدل با دو متغیر محل سکونت

تغییرات معدل دانشجو در تحصـیل الکترونیکـی را توجیـه  %24داخلی، آزمون سازمان سنجش)،

  هستند.  داریمعنش بینی معدل دانشجو در تحصیل الکترونیکی کند. هر دو متغیر در پیمی

  

  محل سکونت و نحوه پذیرش یرهايمتغنتایج مدل رگرسیون خطی براي  .7جدول 
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 معنی داري  آماره T  ضرایب استانداردشده  استاندارد نشدهضرایب  یرهامتغ

B Std. Error Beta   
 .Constant( 15,29 0,33  45,566 000(تمقدار ثاب

 .000 4,051 .131  0,17 0,71  محل سکونت

 .000 -13,926 -.450 0,14 -1,94 نحوه پذیرش

دهد نحوه پذیرش، از قدرت پـیش بینـی بیشـتري نشان می 7قدر مطلق آماره تی در جدول 

بـه پـذیرش از  1به ایـن دلیـل اسـت کـه کـد  Bبرخوردار است. منفی بودن آماره تی و ضریب 

به پذیرش از طریق کنکور داده شده است. به عبارتی با تغییر نحـوه  2د طریق آزمون درونی و ک

  یابد. میزان معدل دانشجو کاهش می 2به  1گزینش از 

ــذیرش از  ــوه پ ــث نح ــه بح ــا ک ــاخصاز آنج ــوزه  يهاش ــه در ح ــت ک ــی اس ــیار مهم بس

 یتآزمونگذاري و مدیریت آموزش الکترونیکی از اهمیت به سزایی برخوردار است، از سیاست

تفاوت معدل کل دانشـجویان آمـوزش الکترونیکـی در دو روش پـذیرش  مستقل استفاده شد تا

هـاي مسـتقل نشـان داد، دانشـجویان پـذیرش شـده از طریـق آزمون یآزمونتنتایج . بررسی شود

در مقایسه با دانشجویان پذیرش شده از طریق آزمـون سـنجش  )SD ،14,30=M=1,94( داخلی

)2,56=SD ،13,51=M( ز معدل کل بیشتري در تحصیل الکترونیکی برخوردار هسـتند. نتـایج ا

 نشــان داد 0. 01هــا را در ســطح تحلیــل اســتنباطی تــی مســتقل معنــی داري تفــاوت بــین میانگین

)970=df، 5,597=t، 000/0=p( .توان گفت موفقیت تحصیلی دانشجویان پذیرش به عبارتی می

  هاي سازمان سنجش است. مراتب بهتر از آزمونهاي ورودي داخلی به شده از طریق آزمون

  بحث و بررسی

نتایج ایـن پـژوهش در مـورد متغیـر جنسـیت، نشـان داد همبسـتگی معنـی داري بـین جنسـیت و 

 دهد،موفقیت دانشجو در تحصیل الکترونیکی وجود ندارد. اما جهت همبستگی موجود نشان می

ن معدل دانشـجو در تحصـیل الکترونیکـی افـزایش (به خانم) میزا 2به ) (آقا 1با تغییر جنسیت از 

  شد.  ییدتأیابد. از جهتی در مدل رگرسیون نیز پیش بین بودن جنسیت می
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از آنجا که این بررسی نشان داد احتمال موفقیت تحصیلی دانشجویان خانم بیشتر از آقایـان 

 ؛2002؛ چانـــگ و خـــان،2004 جـــونز و همکـــاران،( هـــایی چـــوناســـت بـــا نتـــایج پژوهش

) تنهـا پژوهشـی در پیشـینه بـوده کـه درصـد 2007ولـش،( ) همسو است. تحقیـق2001واشچال،

هـا و خانم %81,9گزارش کرده است (درصد موفقیت آقایـان  هاخانمموفقیت آقایان را بیشتر از 

  همسو با نتایج این پژوهش حاضر است.  نا این نتیجه لذا )؛ 78%

اند، برخی نیـز نم در آموزش الکترونیکی رسیدهها بر موفقیت دانشجویان خااغلب پژوهش

) 2005 ووچی سیوچوسکی و پالمر،( اند مانند پژوهش حاضر یا پژوهشکه به عدم رابطه رسیده

گـزارش کـرده اسـت و یـا در  %73هـا را و خانم %62ها درصد موفقیت آقایان آمار توصیفی آن

 %16 و میـزان افـت تحصـیلی آقایـان %14,9هـا ) میزان افت تحصـیلی خانم2006 هارل،( تحقیق

گزارش شده است که البته این میزان از لحاظ آماري ارتباط معنی دار نبوده است. نمونه دیگري 

که از لحاظ توصیفی بر برتـري دانشـجویان خـانم بـر آقـا در تحصـیل الکترونیکـی اشـاره دارد، 

و آقایـان  %30,5هـا است که در آن درصد افـت تحصـیلی خـانم) 2009( تحقیق پارك و چوئی

  گزارش شد. 40,5%

دموگرافیک، جنسیت متغیر پیش بودن معنی داري بود کـه بـا  یرهايمتغدر مدل رگرسیون 

همسـو  1 هاي گزارش شده در جدولهمسو است اما با اغلب پژوهش )2005جان (نتایج تحقیق 

سـت. بـه تحقیقـات مـذکور ا یشناسـروشنیست. علت این عدم همسویی تـا حـدودي ناشـی از 

، 2011،ناپـرز و همکـار -(لـوپز و نگاهی به سـه تحقیـق اخیـر 1عنوان مثال با مراجعه به جدول 

شـود در ایـن ) مشـخص می2010، ونگ کامـدي و سـره سـانگ تـاکول،2011 بوستون و آیس

بـه ایـن نتیجـه  انـد وتحقیقات متغیر پیشینه تحصیلی یعنی معدل مقطع قبل را نیز وارد مـدل کرده

پـر واضـح اسـت کـه . د که جنسیت پیش بین نیست، اما معدل مقطع قبل پیش بین اسـتانرسیده

معدل مقطع قبل، همبستگی باالیی با معدل دانشجو دارد، لـذا در مقایسـه بـا جنسـیت ایـن متغیـر 

شود، متغیر جنسیت حذف یـا بـی معنـی پیش بین بهتري است، لذا وقتی وارد مدل رگرسیون می

در  لـذا هم خانواده را بـا یکـدیگر وارد مـدل کـرد؛ یرهايمتغظر بهتر است شود. بنابراین به نمی
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دموگرافیـک بـا هـم وارد مـدل رگرسـیون  یرهـايمتغ) که 2005( جانپژوهش حاضر و تحقیق 

  اند، معنی داري متغیر جنسیت ثابت شده است. شده

ها در آمـوزش الکترونیکـی به طور کلی نتایج تحقیق حاضر و پیشینه بر موفقیت بیشتر خانم

شـده  ها در تحصیل الکترونیکـی ارائـهزیر را براي موفقیت بیشتر خانم يهامفروضهتاکید دارند. 

  است: 

کننـد و ایـن خانم نسبت به آقایان در فضاي مجازي بیشتر احساس حضـور اجتمـاعی می -

  ).1،2003رووایی( شودها میضور باعث ماندگاري بیشتر آناحساس ح

هـا ها به طور معنی داري انگیزش درونی بیشتر نسبت به آقایان دارند، همچنـین خانمخانم -

  .)2008، نیکولز( از معدل دیپلم باالتري برخوردارند داريمعنیبه طور 

در  هـاخانمیـانگین نمـره احتمال افت افراد با سـبک یـادگیري شـنیداري بیشـتر اسـت، م -

براي آقایان. هر چند تفـاوت  24,52 در برابر 23,89مقیاس یادگیري شنیداري کمتر بوده است؛ 

نبوده اما شنیداري بـودن سـبک یـادگیري، آقایـان  دارمعنی) 2006( هارلدر پژوهش  هامیانگین

  مطرح کرد. توان به عنوان فرضیهها را مینسبت به خانم

  زیر مطرح شده است: هايفرضیهاند، به برتري آقایان رسیده مواردي کهبراي معدود  -

 ،2کرامـري و تیلـور( ها در کار با فناوري کمتـر راحـت هسـتند، تـا دانشـجویان آقـاخانم -

  .)2011 همکارانپرز و -لوپزبه نقل از  ؛1993

ارد. بـه مندي از یادگیري الکترونیکی رابطه مثبـت وجـود دمرد) و رضایت( بین جنسیت -

 .)2011 همکارانپرز و -لوپز( عبارتی آقایان رضایت بیشتري دارند

متغیر دموگرافیک دیگري که در این پژوهش بررسی شد سن دانشجو در زمـان شـروع بـه 

تحصیل الکترونیکی است، بین افزایش سن و افزایش معدل کل در تحصـیل الکترونیکـی رابطـه 

قوي نشان داد. نتیجـه حاصـل  بینیشپنیز سن را متغیر  مثبت و معنی دار پیدا شد؛ مدل رگرسیون

                                                 
1. Rovai 
2. Kramarae & Taylor 
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پژوهشگران مذکور نیز به این  .) همسو است1991، دیل و مزاك؛ 2008،کیناز این پژوهش با (

اند که بین افزایش سن و افزایش سطح موفقیت تحصـیلی در آمـوزش الکترونیکـی نتیجه رسیده

  رابطه مثبت وجود دارد. 

گزنـوس، پیراکیـز و ا( سـن نتـایج پـژوهش حاضـر بـا تحقیقـاتدر مورد پـیش بـین بـودن 

ــاالس ــاران؛ 2002، پنت ــونز و همک ــش، 2004، ج ــالوت، 2007، ول ــرك و ب ــل ت ، 2007،یوکس

-لـوپز؛ 2011،بوسـتون و آیـس ؛2009، پترسون و مک فادن؛ 2009،گارلیک، مایلز و سولوسی

هش حاضـر در مـورد سـن ) همسو نیست. بر خالف جنسیت، نتـایج پـژو 2011 همکاران،پرز و 

نبـودن سـن  بـینیشپهـایی کـه بـر شود. البته بر اغلب پژوهشنمی ییدتأها توسط پیشینه پژوهش

ها نیز در مـدل ، مشکل روش شناختی مطرح شده در مورد جنسیت وارد است. زیرا آناندیدهرس

احتمال پیش بین شود اند و وقتی که معدل مقطع قبل وارد میخود معدل مقطع قبل را وارد کرده

یابد. البته این نتیجه تا حدودي نشـان از ضـرورت بـومی کـردن بسـیاري از بودن سن کاهش می

دیگــر تأثیرگــذار در  یرهــايمتغهــاي آمــوزش الکترونیکــی در ایــران دارد. چــه بســا در پژوهش

 آموزش الکترونیکی تفاوت فاحشی بین آموزش الکترونیکی ایران با سایر کشورها وجود داشـته

  شود. باشد، کما اینکه در مورد سن مشاهده می

زیـر را  يهامفروضـهکننـد، هایی که از موفقیت بیشتر دانشجویان مسن حمایت میپژوهش

  کنند:براي آن مطرح می

سال از عملکـرد تحصـیلی بیشـتري برخـوردار هسـتند  30علت این که افراد با سن باالي  -

  ).2008، (کین راي تحصیل دارندها اهداف کامالً مشخص باین است که آن

، 3آرتینـو( دهنـدآنالین پـردازش سـطحی انجـام می هايمباحثهدانشجویان با سن کم در  -

2008.(  

  

                                                 
3. Artino 
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مندي بین سن و رضـایت از دروس آنالیـن رابطـه وجـود دارد، افـراد سـن بـاال رضـایت -

  )2008، 4باتلر( اندباالتري داشته

کنند، داراي انگیزش درونی هسـتند، را انتخاب میسالی که یادگیري الکترونیکی بزرگ -

برنـد، بـراي یـادگیري الکترونیکـی ارزش از راهبردهاي شناختی مناسب براي موفقیـت بهـره می

الن سـااهـداف را دارنـد. برخـی از بزرگتوانـایی تنظـیم  قائل هسـتند، خـود کارآمـد هسـتند و

خواهنـد در تعـامالت اجتمـاعی نـد یـا نمیتوانکنند زیرا نمییادگیري الکترونیکی را انتخاب می

 هـاي حضـوري و اجتمـاعی ممکـن اسـتآموزش شرکت داشته باشند، لذا مشارکت در فعالیت

 ). 2008، 5استیر( تأثیر منفی انگیزشی داشته باشد

بر اساس یافته این پژوهش یکی از دالیل موفقیت بیشتر افراد داراي سن بیشـتر در آمـوزش 

توان تبیین کرد. به این معنا که پایین بودن تعامالت اجتماعی و عدم نیـاز می الکترونیکی ایران را

ــه روش بــه حضــور فیزیکــی دانشــجویان بزرگ ــزه بیشــتر ادامــه تحصــیل ب ــات انگی ســال موجب

 کند.الکترونیکی را فراهم می

، اندیدهرسـمحققانی که بر رابطه منفی بین افـزایش سـن و معـدل دانشـجویان الکترونیکـی 

  کنند:ل زیر را مطرح میدالی

پـرز و  -لـوپزها گـزارش شـده اسـت (رابطه منفی بین افزایش سن و مشارکت در کالس -

  ).2011 همکاران،

داولینـگ، گـود فـري، ( دانشجویان جوان انگیزه بیشتري براي بهبود عملکرد خود دارند -

  . )6،2003گیل

کرامـري ( ، تا دانشجویان جواندانشجویان سن باال در کار با فناوري کمتر راحت هستند -

  .)2011 همکارانپرز و -لوپزبه نقل از  ؛1993و تیلور،

                                                 
4. Butller 
5. Styer 
6. Dowling, Godfrey & Gyle 
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وضعیت تأهل از دیگر متغیرهاي دموگرافیک است کـه در اولـین مـدل رگرسـیون وارد  -

شد، نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد بین متأهل شدن و افـزایش معـدل دانشـجویی الکترونیکـی 

دارد. امـا در مـدل رگرسـیون معنـی دار بـودن ایـن متغیـر بـه عنـوان  رابطه مثبت معنی دار وجود

  نشد. تأییدبین پیش

) همسـو اسـت، زیـرا ایشـان نیـز بـین تأهـل و 2007،لـشو(ق تحقیـ با حاضر پژوهش نتایج

 و %81اند، در این تحقیق درصد دانشجویان متأهل موفـق موفقیت تحصیلی به رابطه مثبت رسیده

گزارش شده است. با این وجـود مفروضـه پـیش بـین بـودن سـن  %77,4دانشجویان مجرد موفق 

) است، زیرا ایشان به ایـن 2008، (کین نشده است. نتیجه پژوهش حاضر در مقابل پژوهش ییدتأ

یابـد، ایشـان بـر ایـن که با متأهل شدن عملکرد تحصیلی دانشجویان کـاهش می اندیدهرسنتیجه 

گذارنـد و بیشـتر بـه خـانواده مشـغول راي مطالعـه میاعتقادند که افراد متأهـل وقـت کمتـري بـ

 شوند تا امور مربوط به تحصیل.می

رود، افـراد متأهـل بـه دلیـل مشـغله کـاري و خـانوادگی موفقیـت از نظر منطقی انتظار مـی

نشـد. البتـه هـر آنچـه کـه بـه عنـوان  ییـدتأکمتري داشته باشند که در این تحقیق ایـن مفروضـه 

یت بیشتر دانشجویان مسن مطرح شـد، در مـورد دانشـجویان متأهـل نیـز مفروضه در مبحث موفق

صادق است. به این معنی که دانشجویان متأهل قاعـدتاً نسـبت سـایر دانشـجویان مسـن هسـتند و 

  تري دارند. انگیزه و اهداف مشخص

سؤال دوم پژوهش فاصله بین دو مقطع و معدل مقطع قبل دانشجو بررسی شد. در مـورد  در

بین دو مقطع پیشینه دقیق و مرتبط پیدا نشد، اما طرح آن از این جهت حائز اهمیت بود که فاصله 

رفت هرچه فاصله بین دو مقطع بیشتر باشد، موفقیت تحصـیلی و معـدل دانشـجو کمتـر انتظار می

باشد، زیرا فاصله بیشتر و دور افتادن از دروس فراموشی بیشـتر دروس را بـه دنبـال دارد. قاعـدتاً 

این شـاخص و معـدل دانشـجو  رفت رابطه بینانتظار می لذا رود؛ظار افت تحصیلی بیشتري میانت

معـدل  دهد، بین فاصله بـین دو مقطـع وگونه که ضریب همبستگی نشان میمنفی باشد. اما همان



  
 73                                                      ... پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوي الکترونیکی:

ــل دانشــجو در تحصــیل الکترونیکــی ــن نتیجــه می ک ــراي ای ــت وجــود دارد. ب ــوان رابطــه مثب ت

  مطرح کرد: زیر را يهامفروضه

سبک مطالعـه و یـادگیري دانشـجویان بهتـر بـا یـادگیري  با افزایش فاصله بین دو مقطع، -

یابد. زیرا دانشجویان حضوري به کالس حضوري، مطالعـه از روي کتـاب الکترونیکی تطابق می

تواننـد بـا کـالس مجـازي و مطالعـه انـد و بـه سـختی میو حضور غیاب استاد، عادت پیدا کرده

ي الکترونیکی و یادگیري مستقل خود را تطبیـق دهنـد، لـذا هـر چـه بـین مطالعـه چـاپی و محتوا

رود که دانشجو بهتر بتوانـد خـود تحصیل به روش الکترونیکی فاصله بیشتر باشد، این احتمال می

احتمـال موفقیـت  و سبک یادگیري خـود را بـا تحصـیل الکترونیکـی منطبـق نمایـد و در نتیجـه

  رود.می بیشتري

تر از بقیـه نیـز هـا بیشـتر اسـت، مسـننظر به اینکه دانشجویانی که فاصله بین دو مقطع آن -

تر براي این عامـل است، موارد ذکر شده در مورد علل زمینه ساز موفقیت بیشتر دانشجویان مسن

  نیز صادق است. 

مربـوط بـه پیشـینه تحصـیلی اسـت کـه در مـدل دوم  یرهـايمتغمعدل مقطع قبـل از دیگـر 

رسیون وارد شد. معدل مقطع قبل براي دانشجویان کارشناسی معدل دیپلم و براي دانشجویان رگ

کارشناسی ارشد، معدل کارشناسـی اسـت. معـدل پـیش بینـی کننـده مهمـی اسـت کـه بـا سـایر 

تـوان گفـت ها همسو است. معدل مقطع قبل پیش بینی کننده اي است که به جـرأت میپژوهش

ا است. اصل کلی این اسـت کـه هـر چـه پیشـینه تحصـیلی دانشـجو هنقطه مشترك تمام پژوهش

  تر باشد، احتمال موفقیت او در تحصیل الکترونیکی بیشتر است.قوي

در سئول سوم پژوهشی به بررسی نقش پیش بین دو متغیر محـل سـکونت و نحـوه پـذیرش 

بـه عبـارتی پرداخته شد. اهمیت متغیر محل سکونت از بعد عدالت آموزشی حائز اهمیت اسـت. 

محلی که آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران در آن ( اگر دانشجویان ساکن تهران

رود کـه دانشـجویان بـا دسترسـی بـه شود) موفقیت بیشتري داشته باشند، این احتمال میارائه می

ننـد؛ تر، دسترسی حضوري به اساتید و نمونه سؤال، موفقیت بیشتري کسـب کمنابع اینترنتی قوي
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حال اینکه دانشجویان شهرستانی به این امکانات دسترسی ندارند، لذا احتمـال موفقیـت کمتـري 

مورد انتظار است. نتایج این پژوهش نه تنها این احتمـال را رد کـرد، بلکـه نشـان داد دانشـجویان 

تغیـر شهرستانی موفقیت بیشتري نسبت به دانشجویان تهرانی دارند. از طرفی پیش بین بودن این م

  نیز معنی دار بوده است.

) زیـرا در ایـن پـژوهش، 2006یوکسل ترك و گرانـت،( نتیجه این تحقیق در مقابل تحقیق

شـهري کـه دانشـگاه الکترونیکـی در آن واقـع  -آموختگیِ دانشجویان شهر آنکـاراتأخیر دانش

 شولـ و) 2004( هاي ویلینگـر و جانسـونکمتر از دانشجویان سایر شهرها است. پژوهش -است

اند. بنـابراین نتیجـه پـژوهش حاضـر ) نیز بر پیش بین نبودن محل سکونت دانشجو رسـیده2007(

ــا پیشــینه پژوهشهم ــدانی ب ــدارد، میخــوانی چن ــد جــزء ویژگیهــا ن ــومی آمــوزش توان هــاي ب

الکترونیکی در ایران محسوب شود، البته تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد نیـاز اسـت. نکتـه اي 

توان برداشت کرد، وجـود عـدالت آموزشـی بـین دانشـجویانی شهرسـتانی و این نتیجه می که از

  است. ییدتأقابل  تهرانی در آموزش الکترونیکی بر اساس این نتیجه

عامل دیگري که در مدل رگرسیون سوم وارد شده است، نحوه پذیرش از طریـق کنکـور، 

یـل همبسـتگی نشـان داد، بـا تغییـر نحـوه در مقابله با آزمون درون دانشـگاهی اسـت. نتیجـه تحل

یابـد. گزینش از سازمان سنجش به آزمون درون دانشگاهی، میزان موفقیت دانشـجو افـزایش می

مستقل نیز بـر روي معـدل دانشـجویان الکترونیکـی کـه بـه دو  یآزمونتبه لحاظ اهمیت موضوع 

ل کـل ایـن دانشـجویان بـا روش گزینش وارد سیستم شده بودند؛ انجام شد، نتایج نشان داد معد

هم متفاوت بوده و معدل دانشجویان پـذیرش شـده از طریـق آزمـون داخلـی بـه مراتـب بهتـر از 

دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور است. در تحلیل رگرسیون نیز متغیر نحوه گزینش جـزء 

نشجو در ایـران تأثیرگذارترین عوامل شناخته شد. هر چند به دلیل تفاوت بنیادي نحوه پذیرش دا

اما در پـژوهش  با سایر کشورها، پیشینه پژوهشی درباره نحوه گزینش خیلی قوي وجود نداشت؛

که تا حدي شبیه نمـره آزمـون ورودي در  -GREو  GMA ) نمره2009( نپترسون و مک فاد
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هــاي الکترونیکــی پــیش بینــی کننــده نبــوده اســت حــال اینکــه بــراي در آموزش -ایــران اســت

  آموزش متداول نمره آزمون ورودي تأثیر بیشتري در موفقیت دانشجو دارد. دانشجویان 

هـاي داخلـی بـه مراتـب بهتـر از ایـن پـژوهش گـزینش از طریـق آزمون هايیافتهبراساس 

تواند، انگیزه و شناخت بیشتر این دانشجویان باشـد. بـه کنکور سراسري است، یکی از دالیل می

بـا انگیـزه و شـناخت  کننـد، احتمـاالًهاي داخلـی شـرکت میعبارتی دانشجویانی که در آزمون

کننـد، حـال اینکـه دانشـجویان بیشتري از آمـوزش الکترونیکـی در آزمـون ورودي شـرکت می

  کنند. کنکوري از روي آگاهی کمتري این روش تحصیل را انتخاب می

یرهـاي درصـد و متغ 17,5در مقام مقایسه، متغیرهاي دموگرافیک (جنسیت، سـن، تأهـل)، 

درصـد و محـل  14 مربوط به پیشینه تحصیلی (فاصله بین دو مقطع تحصیلی، معدل مقطـع قبـل)،

از تغییـرات معـدل دانشـجو در تحصـیل الکترونیکـی را  %24 سکونت و نحـوه پـذیرش دانشـجو

شویم مدل رگرسیون محل سـکونت و کند. با توجه به قدرت تبیین سه مدل متوجه میتوجیه می

مـدل مـذکور  یرهايمتغبا توجه به  و قدرت پیش بینی بیشتري برخور دار است؛ نحوه پذیرش از

است، و باید مسـئوالن آمـوزش عـالی در  ترييقو بینیشپشویم نحوه گزینش عامل متوجه می

  مورد نحوه گزینش از طریق کنکور تجدید نظر کلی داشته باشند. 

  شود:می پژوهش حاضر موارد زیر پیشنهاد هايیافتهبا توجه به 

تواننـد، وضـعیت تحصـیلی مراکز آموزش الکترونیکی با توجه به سه مدل رگرسیون، می -

هاي ترمیمی بـراي اي و آموزشبینی نمایند، و خدمات پشتیبانی، مشاورهدانشجویان خود را پیش

هاي پیش بـین را بـر اسـاس توانند مدلریزي نمایند. البته میدانشجویان در معرض خطر افت پی

  خودشان بومی نمایند.  هايداده

کنتـرل بیشـتري بــر  از آنجـا کـه احتمـال ریـزش آقایـان بیشـتر اسـت، اسـاتید و پرسـنل، -

اي، هـاي انگیزشـی دورهتوانـد ارسـال پیامدانشجویان مذکر خود داشـته باشـند. ایـن کنتـرل می

  دعوت به مشارکت در کالس مجازي و ... باشد.
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طریق کنکور تجدید نظر ضروري است، به نظر بایـد شـیوه در مورد گزینش دانشجو، از  -

گزینش داخلی تقویت شود و مراکز آموزش الکترونیکی با راه اندازي یا تقویت مراکز سـنجش 

  .هاي وردي نمایندو ارزشیابی، اقدام به برگزاري آزمون

ع جاي اختصاص دادن آموزش الکترونیکی به دانشجویان کم سن و جوان، از ایـن نـوه ب -

  اند، استفاده شود. ها از تحصیل محروم ماندهآموزش براي افرادي که مدت

  فارسیمنابع 
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