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  چكيده

كاهش ترك تحصيل و افت تحصيلي يادگيرنده الكترونيكي يكي از چالشهاي پيش روي آموزش هاي الكترونيكي مي افزايش ماندگاري،  
يه هاي است هدف اين پژوهش شناسايي نظر. درصد گزارش كرده اند 80تا  20تحقيقات آمار افت تحصيلي آموزش الكترونيكي بين . باشد

پژوهش با استفاده از روش تحليل محتواي  26براي رسيدن به اين هدف يافته هاي . تا بتواند موفقيت دانشجوي الكترونيكي را تبيين كند
، 5و تعامل با فراواني  6نظريه خودگرداني با فراواني 16نتايج نشان داد نظريه هاي انگيزشي با فراواني . كمي مورد بررسي قرار گرفت

مطالعه  براي اعتبار يابي يافته ها از روش تحقيق كيفي و. مي باشندمهمترين نظريه هاي تبين كننده موفقيت يادگيرنده الكترونيكي 
اين مقاله در پايان بر . شود موردي با تكنيك تحليل محتواي كيفي استفاده شد كه يافته هاي  حاصل از پيشينه پژوهش ها را تاييد مي

 مبتني بر نظريه پژوهش براي افزايش ماندگاري و احتمال موفقيت يادگيرنده در آموزش الكترونيكي هشت اصل كاربردياساس يافته هاي 
  .را پيشنهاد مي كند

  كليدي هاي واژه

  يادگيرنده الكترونيكي، دانشگاه مجازي، ماندگاري، انگيزش، مديريت زمان، تعامل  
  
  

  

                                                             

  در رشته تكنولوژي آموزشي مي باشد نويسنده اول اين مقاله بر گرفته از پايان نامه دكتري*



   مقدمه- 1

عات و ارتباطات با ساير سرعت توسعه و پذيرش فناوري اطال
فناوري ها قابل قياس نيست، به عنوان مثال بعد از اختراع راديو 

ميليون نفر از آن استفاده كنند، اين  50سال طول كشيد تا  38
 16سال و براي رايانه هاي شخصي  13مدت زمان براي تلويزيون 

حال اينكه اين مدت زمان براي پذيرش و به  ،سال به طول انجاميد
 ]1[تسال بوده اس 4كارگيري اينترنت 

عرصه هاي مختلف صنعت،  اين توسعه سريع و چشم گير
عرصه تعليم . كشاورزي و خدمات را تحت تاثير خود قرار داده است

و تربيت و تربيت نيروي انساني نيز از اين تحوالت بي نصيب 
شده توسط  تيريمد آموزش، انهيبر را يمبتن آموزش. نمانده است

 يكارآموز، بر وب يآموزش مبتن، انهيبه كمك را آموزش، هانيرا
ارتقاء داده شده  يريادگي، بر وب يمبتن يريادگ، يبر وب يمبتن

 يآموزش يها ستميس، بر وب يمبتن يخودآموزها، توسط وب
، بر خط يريادگي، نترنتيبر ا يآموزش مبتن ،بر وب يمبتن

فاوت هاي ي و مفاهيمي از اين قبيل هر چند تمجاز يريادگي
در نظام مطرح اندك و بعضاً قابل توجهي با هم دارند، اما همگي 

تمام اين مفاهيم زير پوشش چتر بزرگتر . هستند هاي آموزشي
اين آموزش ها با . ]٢[قرار مي گيرند يادگيري الكترونيكي

شعارهايي چون فرصت هاي برابر آموزشي، ارتقاء كيفيت آموزشي، 
مكان، نويد تحول شگرفي را در نظام يادگيري در هر زمان و هر 

  .هاي آموزشي مي دهد

موسسه  1680در آمريكا  2001در سال  ]٣[ربه گزارش موسه ج
. درس را به روش برخط ارائه مي داده اند 54000آموزشي بيش از 

در توسط مركز ملي آمار آموزشي آمريكا، آخرين آمار منتشر شده 
 ، 2007-2006ي در سال تحصيل ، نشان مي دهد 2008سال 

از تمام مراكز آموزش عالي اين كشور آموزش خود را به روش % 66
از راه دور ارائه مي كنند، اهميت توجه به آموزش هاي از راه دور 

درصد اين  77الكترونيكي و بر خط زماني مشخص مي شود كه 
به روش آموزش % 12دانشگاه ها آموزش خود را به روش برخط و  

از دانشگاه ها آموزش خود را % 12ي كنند و فقط تلفيقي  ارائه م
اين بدان . در قالب هاي قديمي آموزش از راه دور ارائه مي كنند

از مراكز آموزش عالي آمريكا از آموزش % 90معنا است كه حدود 
. ز راه دور خود استفاده مي كنندالكترونيكي در سيستم آموزش ا

ريكا نمي شود، گير فقط مربوط به آماين آمار توسعه چشم 
كشورهايي مانند استراليا به دليل سبقه زياد در آموزش از راه دور 

  . به وفور از آموزش هاي الكترونيكي استفاده مي كنند

هر چند آمار دقيقي از آموزش الكترونيكي در ايران توسط مراكز 
رسمي چون موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي منتشر 

مراكز آموزش و چندين  دولتي دانشگاه  10بيش از نشده است اما 
. به آموزش خود را تماما الكترونيكي ارائه مي كنندعالي خصوصي 

البته كمتر دانشگاهي را مي توان يافت كه به صورت تك درس 
  .برخي از دروس خود را به روش الكترنيكي ارائه نداده باشند

آموزش توسعه كمي آموزش الكترونيكي به عنوان يك روش جديد 
توجه به برخي از . از راه دور با چالش هاي فراواني مواجه است

چالش ها مخصوص كشورهاي در حال توسعه و برخي نيز دغدغه 
موضوعاتي مانند بومي سازي فناوري . مشترك تمام كشور ها است

ها و چالش هاي حقوقي و قانوني و يا ضعف در شبكه ها و زير 
الش منحصر به كشورهاي ساخت هاي ارتباطي را مي توان چ

يكي از چالش هاي مشترك كه كشورهاي . درحال توسعه دانست
توسعه يافته و در حال توسعه در مديريت آموزش الكترونيكي با آن 
مواجه هستند مساله باال بودن شكست و افت تحصيلي دانشجويان 

  .در آموزش الكترونيكي است

همه گير شدن  پديده ناميمون عدم موفقيت دانشجو، همزمان با
آموزش هاي از راه دور غير الكترونيكي در ده هفتاد توجه تصميم 
سازان آموزش از راه دور را به خود جلب كرد، با فراگير شدن 
آموزش هاي از راه دور الكترونيكي در آغاز قرن بيست يكم، با در 
همتنيدگي فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي با آموزش هاي 

و توسعه خيره كننده فناوري نوين ارتباط همزمان، از راه دور 
انتظار مي رفت پديده شكست تحصيلي دانشجويان در آموزش 

بيان مساله اين مقاله هاي از راه دور مرتفع شود، در مبحث 
عدم موفقيت دانشجو در سيستم الكترونيكي به خواهيم ديد، 

يه عنوان يك معضل اساسي باقي مانده است و ضرورت تبين نظر
يا مدلي براي تبيين و تضمين موفقيت دانشجو در سيستم 

در اين مقاله به آن رونيكي بيش از پيش احساس مي شود، الكت
  .خواهيم پرداخت

  :بيان مساله - 1

مراكز آموزش الكترونيكي امروزي را مي توان همانند اولين مدرسه 
يك مركز آموزش . هايي دانست كه پس از مكتبخانه توسعه يافتند

 21رونيكي عالي در عصر حاضر حكم دارالفنوني را در قرن الكت
دارد كه سيستمي جديد، روشي متمايز و چالش هاي خاص خود 

  .را دارد

هر تغييري در مرحله گذار خود تا نهادينه شدن با مشكالتي چون 
تغيير در روش يادگيري . مقاومت مردم و مسئولين مواجه است
درسان و تغيير در برنامه دانشجويان، تغيير در روش تدريس م

ريزي درسي، تغيير در روشهاي ارزشيابي و مديريت نمونه هاي 
هاي پيش روي پذيرش و موفقيت آموزش الكترونيكي بارز چالش

يكي از مهمترين اين چالش ها باال بودن ميزان . در جهان است
افت . نشجويان در آموزش الكترونيكي استافت تحصيلي دا

گزارش شده  درصد در برخي پژوهش ها 75تا  20تحصيلي بين 
اين آمار به مراتب كمتر از آموزش هاي حضوري مي . ]4[است
اين مشكل از اوان فراگير شدن آموزش هاي الكترونيكي در . باشد



دانشگاه ها توجه متخصصان و تصميم گيران را به خود جلب كرده 
اين بدون شك يكي از داليل افت تحصيلي باال نو پا بودن . است

نوع نظام آموزشي است و انتظار مي رفت با گذشت زمان اين افت 
كه به اوايل قرن بيست يكم بر مي ي كاهش يابد، اما نتايج تحقيقات

گردد و اينك بيش از يك دهه از آن مي گذارد، نشان مي دهد در 
مقوله افت تحصيلي تغيير چنداني حاصل نشده، اين درحالي است 

اي شبكه اي به طور قابل توجهي كه با توسعه زيرساخت ه
دسترسي به اينترنت براي يادگيرندگان و مدرسان فراهم شده 

با اين وجود نه تنها افت تحصيلي دانشجويان كاهش نيافته . است
است بلكه در برخي از پژوهش ها، برخالف انتظار با گذشت زمان 

  ]5:نگاه كنيد به[اين افت تحصيلي بيشتر نيز شده است

موسسة رسمي ميزان افت تحصيلي در آموزش  هرچند هيچ
الكترونيكي را گزارش ننموده است؛ اما پژوهش هاي پراكنده، اعداد 

برخي، نرخ ماندگاري در آموزش . و ارقام متفاوتي گزارش كرده اند
درصد از آموزش هاي متداول  20تا  10هاي مبتني بر وب را 
ور مختصر نرخ به ط 1شماره در جدول  ].6[كمتر گزارش كرده اند

افت تحصيلي در سيستم هاي آموزش از راه دور قديم، سيستم 
آموزش الكترونيكي تك درس و كارآموزي هاي مبتني بر وب به 

برخي گزارش ها نيز به صورت مقايسه . عنوان نمونه نقل شده است
اي با آموزش حضوري مي باشد، خالي بودن ستون افت در برخي 

اين دليل است كه پژوهشگران در ستون هاي آموزش حضوري به 
پرداخته افت را در آموزش الكترونيكي  به بررسي تحقيق خود فقط

  .اند

نمونه اي از آمار افت تحصيلي دانشجويان در :  1شماره جدول
  سيستم هاي مختلف آموزش الكترونيكي

افت تحصيلي   نوع سيستم
در آموزش 

  حضوري

  منبع  الكترونيكي

  ]7[  17  3  از راه دور

درس  تك
  برخط

8  18  ]8[  

  ]8[  %40-%25  %20-%10  دروس برخط

دانشگاه باز 
–انگلستان 

  دروس برخط

-  35% ]9[  

دوره 
  الكترونيكي

-  36%  ]10[  

كار آموزي بر 
  خط

-  54.2%  ]5[  

  ]11[  %33.7  -  كارآموزي 

دوره 
  الكترونيكي

-  23.9%  ]12[  

  

ز هاي ا در مورد اعداد و ارقام مربوط به افت تحصيلي در آموزش
ميزان عدم موفقيت تحصيلي در . راه دور و الكترونيكي مسلم است

آموزش ها به مراتب بيشتر از آموزش هاي متداول رو در  ازاين نوع 
نتايج  آماري در زمينه افت تحصيلي را اينگونه مي توان . رو است

  :جمع بندي كرد

از  شتريبه مراتب ب يكيالكترون ليدر تحص يليافت تحص -
  .است يحضور

 يِآموزش ستميبا توجه به نوع س يلينرخ افت تحص -
متفاوت است  كشور مورد مطالعه و رشته مورد مطالعه

درصد در آموزش هاي از  32اما متوسط افت تحصيلي 
  .راه دور الكترونيكي مشهود است

اين مقاله با علم به اين واقعيت كه عوامل متعددي ممكن است 
د شناسايي نظريه هايي مي زمينه ساز اين معضل شود، در صد

باشد كه تحقيقات مختلف براي كاهش ميزان شكست و تضمين 
  .موفقيت دانشجويان شناسايي كرده اند

  :اهدف و روشناسي - 2

  :اهداف پژوهش حاضر عبارتند از

  

شناسايي مهمترين نظريه هاي تبيين موفقيت يادگيرنده  •

  .الكترونيكي

العاتي در مركز اعتبار يابي يافته هاي حاصل از پيشينه مط •

  .آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران

تبط در رتحقيق م 26اين پژوهش براي رسيدن به هدف اول، نتايج 
را  proquestو  science Directپايگاه هاي معتبر علمي چون 

را مورد بررسي منتشر شده اند  2011تا  1984طي سال هاي كه 
بررسي عدم موفقيت پديده پژوهش هاي مرتبط براي . قرار داد

داشتن  4عدم تكميل دوره، 3گرفتن انتقالي، 2هاي  چون انصراف،
 7مرخصي يا انصراف موقت،6كاهش تعداد دانشجو، 5افت تحصيلي،
را مورد بررسي قرار داده اند و براي موفقيت دانشجو  8افتادن درس

دانش آموخته  10ادامه تحصيل، 9نيز از مفاهيمي چون ماندگاري،

                                                             
2 withdrawal 

3 transfer 

4 non-completion 

5 dropout 

6 attrition 

7 stopout 

8 fail 

9 retention 

10 persistence 



استفاده شده  13و گذراندن درس12تكميل درس يا دوره 11شدن،
  .است

براي رسيدن به هدف دوم و اعتبار يابي يافته هاي حاصل از مرور 
مطالعاتي در آموزش الكترونيكي از روش كيفي و مطاله موردي 

. مطالعه موردي يكي از انواع روش تحقيق كيفي است. استفاده شد
است كه وضعيت موجود  مطالعه موردي نوعي روش تحقيق كيفي

در حد مرز مشخص بررسي مي ) در برابر وضعيت تاريخي(پديده را 
كند، نمونه هاي از مرز هاي مشخص در موضوعات آموزشي مي 
تواند يك برنامه، يك واقعه، فرد، فرايند، موسسه، يا گروه اجتماعي 

  ].13[باشد

مورد مطالعه يك دانشجوي كارشناسي مركز آموزش الكترونيكي 
دانشگاه علم و صنعت ايران است كه سابقه دو ترم مشروطي را در 

  .پرونده خود داشته است

  :يافته ها پژوهش  - 3

شناسايي مهمترين نظريه هاي تبيين موفقيت يادگيرنده ) 1هدف
  .الكترونيكي

همانگونه كه در مقدمه اشاره شد و در مبحث بيان مساله با اعداد و 
ح  شد، شناسايي علل اين اقام مربوط به شكست تحصيلي تشري
ي براي تضمين موفقيت يهاشكست تحصيلي و فراهم سازي راهكار

دانشجو در آموزش الكترونيكي يكي از دغدغه هاي اصلي تصميم 
جهت رعايت اصل ايجاز . سازان و سئوال بنيادي پژوهشگران گرديد

 همراه با خالصه اي از يافته  2شماري از اين پژوهش ها در جدول 
در  گزارش تحقيقيات  ،الزم به توضيح است. ائه شده استار ها

راجع به آموزشهاي مكاتبه اي و از راه دور به پنج مورد بسنده شده 
است تا بيشتر به تحقيقات مرتبط با آموزش الكترونيكي پرداخته 

  .شود

                                                             
11 graduates, 

12 completion 

13 pass 



  خالصه تحقيقات راجع به نظريه هاي تبيين كننده موفقيت يادگيرنده الكترونيكي: 2جدول 

نظام   نظريه  خال صه يافته ها  محقق

آموزشي 

  آموزشي

تامپسون .1
]١٤[  

  مكاتبه اي   استقالل  .استقالل بيشتر يادگيرنده  موفقيت بيشتر

٧[پاركر .2

[  

دانشجوياني كه افت تحصيلي داشته اند مركز كنترل بيروني داشته اند و علت شكست خود را به 
  .نسبت داده اند... كامپيوتري و عوامل بيروني چون كار، خانواده، نبود تجهيزات 

  از راه دور  مركز كنترل

شين و  .3
15[مكي
[  

  از راه دور  تعامل  .انسجام اجتماعي و فعاليت هاي رو در رو تاثير قابل توجهي در نمرات داشته است

16[گيلز .4
[  

دانشجويان به مشكل ايجاد تعادل بين مسئوليت هاي خانوادگي، كاري و دانشگاهي به ويژه در 
  .هاي كوتاه تر اشاره كرده اندترم 

  

  از راه دور  خود گرداني

[چيونگ .5

١٧[  

  از راه دور  انگيزشي  .مهمترين علت افت تحصيلي، كمبود انگيزه و يا از دست دادن انگيزه در طول تحصيل است

اگزنوس،  .6
پيراكيز 

و 
پينتالس

]18[  

ان از ميزان سختي دروس ناتواني در برآورد زمان الزم براي مطالعه دروس دانشگاهي و برداشت ش
  .، مهمترين علت افت تحصيلي دانشجويان استكامپيوتري

  الكترونيكي  خود گرداني

برداشت و نگرش دانشجويان به . رابطه مثبت وجود دارد ن همكاري در فروم و نرخ ماندگاريبي  ]19[ تلو .7
مانند (همزمان مدرس و كاربرد روش هاي تعامل غير - طور مثبتي با فراواني تعامل بين دانشجو

  .مرتبط هستند) فروم هاي مباحثه و ليست هاي  ايميل

  الكترونيكي  تعامل

[جهيو .8
20[  

 14و سبك يادگيري مفهومي مستقل درصدي 80افراد داراي سبك يادگيري مستقل موفقيت
  .درصدي دارند 85موفقيت 

  

  الكترونيكي  استقالل

موسه  .9

  ]٣[جر

و ناميد شده اند و نتوانستند اند به مواد و برنامه خسته شجويان اغلب در هفته اول از درس دان
  .هاي درسي خود دست يابند يا آنها را دانلود و  نصب نمايند

  الكترونيكي  انگيزشي

برناث و  .10

[روبين

٢١[  

علت  برخي .دانشجو نياز به زمان زياد و فشار كاري را به عنوان علت افت خود بيان كرده است
  بيان كرده اند افت خود را تجربه امتحان منفي

 -خود گرداني
  انگيزشي

  الكترونيكي

ويلينگز  .11
و 

نجانسو
]11[  

  كمبود تعامل بين دانشجويان و دانشجويان با مدرس

  غير انساني بودن محيط يادگيري 

 - تعامل
  انگيزشي

  الكترونيكي

بدوره  .12
  ]22[رج

  .رضايت تحصيلي عامل اثرگذار در موفقيت دانشجويان در آموزش الكترونيكي است

  

  الكترونيكي  انگيزشي

[جون .13
23[  

همبستگي ) انگيزشي(و توجه ) دموگرافيك(تعداد دروسِ گذرانده الكترونيكي ، سه متغير جنسيت
  .واقعي و معني داري با افت تحصيلي داشته اند

  الكترونيكي  انگيزشي

  الكترونيكي -مركز كنترلدانشجويان  علت افت تحصيلي. و مركز كنترل است 15بار شناختي ، دو عامل حياتي موثر بر افت[اسميت .14
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  بار شناختي  .در روزهاي اول باال بودن حجم بار شناختيِ دانشجويان در اوايل دوره برخط است  ]9

كر،  .15
راينيرسو

ن و 
  ]24[كر

  الكترونيكي  استقالل  .دانشجوياني كه نمره يادگيري مستقل آنها باال بود، نمره پايانيِ بيشتري  داشته اند

دو  .16
6[تيهر
[  

كل مديريت زمان و به تاخير انداختن كارها اولين علتي است كه باعث افت يا شكست مش
  .يادگيرنده مي شود

  .ناتواني در دريافت بازخورد از استاد، يكي ديگر از مهمترين عوامل افت دانشجويان است 

 -خود گرداني
  تعامل

  الكترونيكي

يوكسال  .17
ترك و 

[اينان
10[  

پيدا كردن زمان كافي براي مطالعه دروس؛ ) اول:  رت بودند ازمهمترين علل افت به ترتيب عبا
  .مديريت مسائل مالي برنامه) داشتن مشكالت شخصي؛ سوم) دوم

  الكترونيكي  خود گرداني

تفاوت معناداري بين دو گروه موفق و مشمول افت از نظر مركز كنترل وجود نداشته است؛   ]8[لوي .18
  .در دروس الكترونيكي داشته اند دانشجويان موفق، رضايت تحصيلي بيشتري

  الكترونيكي  انگيزشي

[وومبل .19
25[  

  الكترونيكي  انگيزشي  .رضايت مندي يادگيرنده الكترونيكي با برداشت از مفيد بودن آموزش الكترونيكي مرتبط است

[هولدر .20
26[  

، )متغير محيطي(دانشجويان ادامه دهندة تحصيالت برخط در نمرات پشتيباني هيجاني 
  .نمره باالتري داشته اند) تحصيلي(، مديريت زمان و مطالعه )انگيزشي(مديخودكارآ

 -انگيزشي
  خود گرداني

  الكترونيكي

27[كين .21
[  

  الكترونيكي  انگيزشي  .انگيزش دروني نقش مهمي موفقيت دانشجويان الكترونيكي دارد

[هرنانز .22
28[  

يش تعامل بين آنها به عنوان بر حضور اجتماعي و عدم فاصله رواني بين مدرس و يادگيرنده و افزا
  .عامل موثر در موفقيت دانشجوي الكترونيكي تاكيد مي كند

حضور 
 - اجتماعي

  تعامل

  الكترونيكي

و  كپار .23
5[چوني

[  

از بين متغيرهاي انگيزشي، ارتباط و از بين ساير متغيرها، پشتيبانيِ سازماني، قابليت پيش بيني 
   .  موفقيت و افت كارآموزان برخط را دارد

  الكترونيكي  انگيزشي

ليو، گمز  .24
و 

  ]29[ين

حضور اجتماعي متغيري است كه توانايي پيش بيني نمره نهايي دانشجو و موفقيت يا عدم 
  .موفقيت او را دارد

حضور 
  اجتماعي

  الكترونيكي

-لوپز .25
پرز، 
 -پرز

لوپز و 
رودريگز

-
[16اَريزا
30[  

  تلفيقي  انگيزش  .نگرش و انگيزه دانشجويان با نمره نهايي آنها مرتبط است

جو،  .26
جونگ و 

31[سيم
[  

مركز كنترل دروني و پشتيباني سازماني با احساس رضايت و شادي دروني دانشجوي الكترونيكي 
  .مرتبط است و احساس رضايت با موفقيت دانشجوي الكترونيكي رابطه مستقيم دارد

-انگيزشي 
  مركز كنترل

  الكترونيكي
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 3يقات انجام گرفته در جدول نتايج تحليل محتواي مربوط به تحق
  .بر اساس فراواني گزارش شده است

  تحليل فراواني تحقيقات 3جدول 

  فراواني  نظريه

  16  انگيزشي

  6  خود گرداني

  5  تعامل

  3  استقالل

  3  مركز كنترل

  2  حضور اجتماعي

  1  بارشناختي

  

  

در نتايج تحقيقات مشاهده شد، نظريه انگيزش : نظريه انگيزش) 1
نوان تبيين كننده موفقيت دانشجو در آموزش الكترونيكي به ع

براي  انسان محركه نيروي انگيزه. را دارد) 16(بيشترين فراواني
در محيط هاي آموزشي انگيزه تحصيل، . است اهداف به دستيابي

را هدايت  فرد نيرويي است كه مطالعه، يادگيري و ادامه تحصيل
حوزه انگيزنده يادگيري انگيزش در يادگيري و عوامل . مي كند

. يح آن در اين مقال نمي گنجدتوض وبسيار گسترده اي است 
پژوهش هاي انجام شده در حوزه آموزش الكترونيكي انگيزش در 

اول انگيزه . يادگيرنده الكترونيكي را از دو ديدگاه بررسي كرده اند
  .رضايت از تحصيل الكترونيكي: و انگيزه بيروني؛ دوم 17دروني

دروني زماني مطرح است كه يادگيرنده بدون توجه به جايزه  انگيزه
يا تاييد بيروني  فقط براي رضايت خودش به فعاليتي اهتمام مي 

در مقابل فرد داراي انگيزه بيروني براي دستيابي به نتايج . ورزد
پژوهش  .]32[چون جايزه يا تاييد بيروني به عملي اهتمام مي ورزد

بر اين اصل . دروني و بيروني پرداخته اند هايي كه بر اهميت انگيزه
هرچه انگيزه تحصيل دانشجو دروني باشد احتمال : رسيده اند كه 

  .موفقيت يادگيرنده الكترونيكي بيشتر است

 رضايت مندي دانشجو از تحصيل الكترونيكي، از ديگر پديده هاي
رضايت يادگيرنده . استدر حوزه نظريه هاي انگيزشي مطرح 

كلر براي تجزيه . مي باشد 18مدل طراحي انگيزشي كلر برگرفته از
چهار مفهوم بنيادي  ملايل و طراحي انگيزشي آموزش مدلي شتحل

ARCSكه به ستمطرح كرده ا
. ]33،34[مشهور است 19
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تحقيقاتي كه بر اساس الگوي كلر طرح ريزي شده اند، بر اهميت 
اصل . رضايت مندي دانشجو از تحصيل الكترونيكي تاكيد دارند

هر چه : بنيادي بر اساس يافته هاي اين تحقيقات عبارت است از
رضايت مندي يادگيرنده الكترونيكي از تحصيل الكترونيكي ببيشتر 

  .باشد، احتمال موفقيت او بيشتر است

 6پس از انگيزش، خودگرداني با فراواني : 20نظريه خود گرداني) 2
وي الكترونيكي يكي از مهمترين تبيين كننده هاي موفقيت دانشج

يادگيري خود گردان، عبارت است از يادگيري مستقل و  . است
اثربخش تحصيلي كه شامل فراشناخت، انگيزش دروني و اقدام 

هرچند نظريه يادگيري خودگردان . ]35[راهبردي مي شود
استقالل در يادگيري را نيز پوشش مي دهد؛ اما آنچه از يادگيري 

رونيكي حائز اهميت تشخيص داده خودگردان در حوزه آموزش الكت
. شده است، توانايي مديريت زمان يادگيرنده الكترونيكي است

مديريت زمان يكي از حوزه هاي مهم يادگيري خود گردان 
هايي كه بر اهميت مديريت زمان اين بررسي، پژوهش.]36[است
طبقه نظريه در موفقيت يادگيرنده الكترونيكي تاكيد دارند را  براي

پژوهشگران . دگيري خودگردان قرار داده شده استهاي يا
معتقدند، يادگيرندگان الكترونيكي داراي مسئوليت هاي شغلي، 

هستند، بنابراين با مشكل عدم تعادل بين اين ... خانوادگي و 
. مسئوليت ها و مسئوليت تحصيل الكترونيكي مواجه مي شوند

ه هرچ:  ازيه خود گرداني عبارت است اصل بنيادي بر اساس نظر
توانمندي يادگيرنده الكترونيكي در مديريت زمان باالتر باشد، 

  .احتمال موفقيت او بيشتر است

تعامل و اهميت آن در تبيين موفقيت دانشجو در : نظريه تعامل) 3
جدايي يادگيرنده از . بوده است 5پيشينه مطالعاتي داراي فراواني 

هاي پيش روي مدرس و موسسه آموزشي يكي از مهمترين چالش 
به حداقل رساندن اين . آموزش هاي از راه دور و الكترونيكي است

فاصله و جدايي  يكي آرمان هاي نظريه پردازان آموزش از راه دور 
يكي از قديمي ترين ظريه تبادل از راه دور مايكل مور، ن. بوده است

نظريه هاي آموزش از راه دور است، هدف حذف اين فاصله يا به 
از مفهوم دايالوگ را بهتر  مور. حداقل رساندن آن را دنبال مي كند

اين دو مفهوم بسيار شبيه تعامل مي داند و اذعان مي كند، 
او دايالوگ را تعامل يا مجموعه اي از تعامالت مي . يكديگر هستند

دايالوگ سازنده، . كه تاثير مثبتي بر يادگيري افراد داردداند 
بحث بيشتر تعامل و اهميت آن در . ]37[هدفمند و ارزشمند است

پژوهشگراني كه به اهميت تعامل در آموزش . اين مقال نمي گنجد
هاي از راه دور و الكترونيكي رسيده اند، معتقدند، هر چه ميزان و 

ا محتواي الكترونيكي، مدرس و ساير كيفيت تعامل بين يادگيرنده ب
  .يادگيرندگان بيشتر باشد، احتمال موفقيت يادگيرنده بيشتر است
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سه مورد از پيشينه پژوهش ها بر اهميت : نظريه استقالل) 4
استقالل يادگيرنده، يكي . استقالل يادگيرنده تاكيد داشته است

. ي باشدمفاهيم قديم و بنيادي در نظريه هاي آموزش از راه دور م
مطرح  22مور 21استقالل يادگيرنده در نظريه تبادل از راه دور 

يادگيرنده مستقل را كسي مي داند كه مي تواند  23بويد. ]37[شد
به تنهايي و بدون نياز به دخالت فرد ديگري با موضوع درسي 

استقالل يادگيرنده به ميزان تبحر يادگيرنده در   .]37[مواجه شود
در آموزش هاي . است مبتني درسضوع يادگيري مستقالنه مو

الكترونيكي نتايج تحقيقاتي كه اهميت استقالل يادگيرنده را براي 
موفقيت يادگيرنده الكترونيكي ثابت كرده اند؛ بر اين اصل معتقدند 

هر چه استقالل يادگيرنده بيشتر باشد احتمال موفقيت او در  :كه
  .تحصيل الكترونيكي بيشتر است

همانند استقالل مركز كنترل نيز در سه : 24كنترلنظريه مركز ) 5
اين نظريه بر نظام . مورد از پژوهش مورد تاكيد واقع شده است

اينكه فرد نتايج و دست آورد ها را تا . اعتقادات فرد مبتني است
. چه حد مربوط به خود و تا چه حد مربوط به ديگران مي داند

وفقيت يا عدم يادگيرندگان داراي مركز كنترل خارجي علل م
موفقيت خود را به عواملي چون شانس، قضا و قدر و يا اعمال 

حال اينكه افراد داراي مركز . ديگران چون مدرس نسبت مي دهند
كنترل دروني علل موفقيت يا عدم موفقيت خود را به خودشان 

نتايج پژوهش هاي حوزه آموزش الكترونيكي . ]8[نسبت مي دهند
كنترل در نتايخ خود دست يافته اند؛ بر  كه به اهميت نظريه مركز

اين اصل معتقدند كه هر چه مركز كنترل يادگيرنده دروني باشد، 
  . احتمال موفقيت او در آموزش الكترونيكي بيشتر است

بر اساس نظريه بار شناختي، فرايند يادگيري با : 25بار شناختي) 6
و  حافظه كاري كوتاه مدت. فعاليت حافظه كاري آغاز مي شود

داراي ظرفيت محدود بوده و به طور همزمان مقدار محدودي از 
چيده و ييادگيرنده موضوعات پ. اطالعات را  مي تواند پردازش كند

فني نياز مند ساخت مدل ذهني يا طرح واره در باره موضوع مد 
نظر است، اين طرح واره ها طي زمان هاي مختلف در ذهن انسان 

عات جديد به اين طرح واره ها مواد و موضو. ساخته مي شوند
بر اساس نظريه بار شناختي يادگيرنده  ].9[اضافه مي شوند

الكترونيكي در آغاز دوره تحصيلي خود، عالوه بر يادگيري موضوع 
درسي، بايد طرح واره هايي در مورد نحوه يادگيري كار با سامانه 

ن عدم وجود اي. مديريت يادگيري و كار با فناوري را نيز بسازد
طرح واره ها باعث باال رفتن تراكم و حجم حافظه كاري يادگيرنده 

حجم باالي بار شناختي و نبود طرح واره . الكترونيكي مي شود
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باعث ترك تحصيل زود هنگام يادگيرنده در آموزش الكترونيكي 
اين نظريه بيشتر شكست تحصيلي زود هنگام يادگيرنده . مي شود

ريه بار شناختي اين اصل نتيجه بر اساس نظ. را تببين مي كند
هر چه در آغاز تحصيل دانشجو در سيستم : گيري مي شود كه

الكترونيكي موضوعات يادگيري حجم كمتري داشته باشند، 
  .احتمال موفقيت دانشجو بيشتر است

يكي از زيرمجموعه هاي نظريه : 26نظريه حضور اجتماعي) 7
ين مشخصه رسانه اين نظريه معتقد است حياتي تر. ارتباطات است

حضور اجتماعي به . آن است "حضور اجماعي"هاي ارتباطي، 
درجه بارز بودن فرد در تعامالت رسانه اي  و به تبع آن وابستگي 

همانگونه از اين توصيف بر مي   ].28[هاي ميان فردي اشاره دارد
آيد، نظريه حضور اجتماعي بيشتر بر توانمندي ايجاد تعامل گروهي 

ن فردي رسانه هاي الكترونيكي تاكيد دارد كه در و روابط ميا
اين نظريه بر به حداقل . فرايند آموزش الكترونيكي به كار مي رود

انزوا و تنهايي يادگيرنده در فرايند يادگيري الكترونيكي  رساندن
بر اساس نظريه حضور اجتماعي اين اصل قابل استنتاج . تاكيد دارد

روابط ميان فردي يادگيرنده در هر چه حضور اجتماعي و : است كه
فرايند يادگيري الكترونيكي بيشتر و بهتر باشد، احتمال موفقيت 

  .يادگيرنده الكترونيكي بيشتر است

اعتبار يابي يافته هاي حاصل از پيشينه مطالعاتي در ) 2هدف 
  .مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران

وش مطالعه موردي استفاده براي رسيدن به اين هدف پژوهش از ر
روش گرد آوري اطالعات مصاحبه آن الين و براي تحليل داده . شد

واحد تحليل در . ها از روش تجزيه تحليل كيفي محتوا استفاده شد
جمالت مي باشد و براي نظام مقوله بندي از نظريه هاي مربوط به 

خالصه شده  4پيشينه پژوهش استفاده شده است كه در جدول 
  .است

مصاحبه آن الين : ؛ نوع مصاحبه14.40: ساعت 4/2/90:تاريخ
  دركالس مجازي؛ 

؛ 10.82: ؛ معدل كل70متولد : خانم؛ سن: جنسيت : توصيف مورد
  .خانه دار: شاغل آزاد؛   مادر: ترم پياپي؛  پدر 2:ترم هاي مشروطي

  گزارش يافته هاي مصاحبه آن الين  4: جدول

  مقوله ها  جمالت

ين چه وضعيتي تحصيله ا: مصاحبه گر
  .....خانم

  

واقعا نمي شود به اين : مصاحبه شونده
  .روش درس خواند

  انگيزشي

خسته كننده است كه آدم ذوق و شوق 
  درس خواندن را از دست مي دهد

  انگيزش

    خوب ديگه: مصاحبه گر
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  تعامل  سركالس استاد به آدم  جواب نمي دهد

  تعامل  سئوال نمي دهد

  تعامل  مي شويم بيرون يا از كالس پرت

  تعامل  كسي نيست به اشكاالت جواب بده 

  تعامل  نمي شود سر كالس سئوال پرسيد

وقت روزانه چطور سپري مي : مصاحبه گر
  :شه، مثال ديروز چطور گذشت

  

  خودگرداني  ساعت ده ، يازده از خواب بيدار شدم

  خودگرداني  حدودا دو ساعت فيلم  تماشا مي كنم

    چت، گردش در وب چقدر؟ :مصاحبه گر

  خودگرداني  چت و وبگردي حدود سه چهار ساعت

    فيس بوك چي؟: مصاحبه گر

 ساعت 2

  

  خودگرداني

    

براي تحليل كيفي داده ها تعريف واحد تحليل،  ]38[فريپندورك
كاهش داده ها و استفاده از نظام مقوله بندي و اصالح آن را 

يل را جمالت قرار داده جدول فوق واحد تحل. ضروري مي داند
است، با توجه به اهداف پژوهش، داده هاي نامرتبط حذف شده اند 
و براي مقوله بندي از يافته هاي حاصل از پيشينه مطالعاتي 

  . استفاده شد

مشاهده مي شود مورد مطالعه شده در  4همانگونه كه در جدول
ي جمالت خود، پنج مورد از مشكالت تعامل در آموزش الكترونيك

چهار مورد از جمالت به مشكل خود گرداني . گاليه داشته است
دو مورد نيز به مشكالت انگيزشي در محيط الكترونيكي . اشاره دارد

  .مرتبط است

 نتيجه گيري و پيشنهادات - 4

آموزش الكترونيكي، با آرمانهايي چون يادگيري هر زمان و هر 
ه نويد آموزشي ك. مكان پا به عرصه سيستم هاي آموزشي گذاشت

پس از گذشت . تحول عظيم در سيستم هاي آموزشي را مي داد
قريب به دو دهه از فراگيرشدن آموزش الكترونيكي در سيستم 
هاي آموزشي كشورهاي مختلف مساله اي آموزشي بسيار مهم 
توجه تصميم گيران و دست اندركاران آموزش الكترونيكي را به 

ترك تحصيل، انصراف و اين مساله چيزي نبود جز . خود جلب كرد
. عدم ادامه تحصيل دانشجويان در دروس آن الين و الكترونيكي

اين مساله و كاهش آن، نگهداشت دانشجو در سيستم الكترونيكي 
و شناسايي عوامل تبيين كننده موفقيت دانشجو در آموزش 

در . الكترونيكي در پژوهش هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت
كه عمدتا بر شناسايي عومل مرتبط با  پژوهش 26اين مقاله 

موفقيت و شكست دانشجو در آموزش الكترونيكي متمركز بودند، 
نظريه هايي انگيزشي، خودگرداني، تعامل، . مورد بررسي قرار گرفت

اجتماعي در تبيين  كنترل، بارشناختي و حضور استقالل، مركز

وردار موفقيت دانشجو در سيستم الكترونيكي از قوت بيشتري برخ
نتيجه مورد كاوي اين پژوهش مويد يافته هاي پيشينه . بودند

از مجموع يافته هاي اين پژوهش هشت  اصل  .مطالعاتي بود
ه دور الكترونيكي پيشنهاد كاربردي براي طرحان آموزش هاي از را

 تياحتمال موفق شيافزا يبرامي شود، بر اساس اين اصول 
  : ديبا يكيالكترون رندهيادگي

وياني انتخاب كرد كه داراي انگيزه تحصيل دروني دانشج .1

  .باشد

طرح ريزي سيستم پشتيباني قوي رضايت مندي  با .2

يادگيرنده الكترونيكي از تحصيل الكترونيكي تا حد 

 .امكان افزايش داد

خودگرداني يادگيرنده به ويژه  توانمندي مديريت زمان  .3

 .تا حد امكان افزايش داداو را 

الكترونيكي، دگيرنده با محتواي مل بين ياكيفيت تعا .4

 .مدرس و ساير يادگيرندگان را تا حد امكان افزايش داد

 .استقالل يادگيرنده را تا حد امكان افزايش داد .5

دانشجوياني انتخاب كرد داراي مركز كنترل دروني  .6

 .باشد

در آغاز تحصيل دانشجو در سيستم الكترونيكي  .7

 .موضوعات يادگيري حجم كمتري داشته باشند

تا حد امكان حضور اجتماعي و روابط بين فردي  .8

 .يادگيرندگان را تا حد امكان افزايش داد

 سپاسگزاري - 5

الزم مي دانم از رياست محترم مركز آموزش الكترونيكي 
و  جناب آقاي دكتر جاهد مطلق دانشگاه علم وصنعت ايران

 .تقدير و تشكر نمايم شانهمكاران
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Abstract: 

Dropout rate between 20to 80 percent has been reported in e-learning, so increasing e-learner persistence and decreasing 
dropout rate is one of the major challenges of distance and e-learning systems. The aim of this study is to identify the theories 

that explain the success of elearners. Quantitative content analysis were used analysis the finding of 26 study in this field. 
Finding reveals, motivational theories(f:16); Self-regulated learning(f:6); interaction(f:5) as most important explanatory 

theory for elearner success. A case study with qualitative content analysis was used to validate finding. A case study 
approved finding. The suggestion of this study include 8 practical principal to increase persistence of elearners. 
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