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الکترونیکی دنیا است. عواملی چون  فناوری، زیرساخت، محتوا، مدرس تضمین موفقیت یادگیرنده الکترونیکی دغدغه تمام نظام های آموزش 

هتد    قلب یادگیری الکترونیکی استت.  است که در مهمتر از همه خود یادگیرنده گفته می شود ند، امااانی در موفقیت یادگیرنده سهیمپشتیبو 

در پیشتینه پتژوهش    الکترونیکتی استت.   دانشتجوی مهندستی در یتادگیری    ابتااری بترای پتیش بینتی موفقیتت       یابیو اعتبار ش ساختاین پژوه

پیمایش برخط یادگیرنده از راه دور، آزمون موفقیت یادگیری الکترونیکی و آمادگی دانشجویان برای یادگیری برخط بررستی   :اباارهایی چون

مرکتا آمتوزش    مهندسی نفر از دانشجویان 292برای این هد  .رای دانشجویان ایرانی ضروری تشخیص داده شدشدند و ساخت ابااری بومی ب

به صورت تصادفی انتخاب شتدند. نتتایت تحلیتا عتاملی اکتشتافی ابتاار ستاخته شتده، یتازده عامتا را            ایران الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت

بدستت آمتده     α= 44/2د. پایتایی ابتاار   نت ادگیرنده الکترونیکی را تبیین میکسازه موفقیت ی درصد از واریانس 22شناسایی کرد که در مجموع 

از تغییرات معدل تترم اول دانشتجویان مهندستی در     %14 داری کا مدل را نشان داد و مدل رگرسیون یازده عاملی معنی ،است. تحلیا واریانس

سه با سایر نمونه های خارجی از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار استت و متی توانتد در    د. این اباار در مقایا الکترونیکی را تبیین می کرتحصی

 پیش بینی موفقیت یادگیرنده الکترونیکی به کار رود. راینظام های آموزش الکترونیکی ب
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 مقدمه

 کا آموزش عالی به ویتژه دانشتگاه هتای فنتی مهندستی     اآموزش های الکترونیکی در مر فراگیرشدنقریب به یک دهه از 

پاست  بته    در جستتجوی  ، ودامتا قبتا از ور  ، هستتند  ورود بته ایتن عرصته     در صددبسیاری نیا  موسساتمی گذرد.  ایران

ادل مع یآیا توسعه آموزش الکترونیکی اقتصادی است؟ آیا آموزش الکترونیکی کیفیت :از قبیا پرسشهایی سؤاالتی هستند

میاان  آیا آیا دانشجویان و دانش آموختگان از این نحوه تدریس رضایت دارند؟دارد؟  را آموزش های حضوری یا باالتر

 ؟ استحد قابا قبولی  در دانشجویان شکست تحصیلی موفقیت و

به نقا از  لویپایانی یعنی میاان موفقیت و شکست دانشجویان در تحصیا الکترونیکی است. تمرکا این پژوهش بر سؤال 

های متتداول  آموزش برای  %22- %12در مقابا  %42-%22نشجویان الکترونیکی را اتحصیلی دافت ،هشیوچندین منبع پژ

آمتوزش متتداول    %12در مقابتا   برای آموزش الکترونیکتی  %22افت تحصیلیحالت، ترین گاارش کرده است. در شدید

. این مشکا از اوان فراگیتر شتدن آمتوزش هتای الکترونیکتی در دانشتگاه هتا توجته متخصصتان و          [1]گاارش شده است

ا بودن این نوع نظتام آموزشتی   تصمیم گیران را به خود جلب کرده است. بدون شک یکی از دالیا افت تحصیلی باال نو پ

، اما نتایت تحقیقات نشتان  عدتا انتظار می رفت با  گسترش و ارتقاء آموزش های الکترونیکی این افت کاهش یابدقااست؛ 

ایتن درحتالی استت کته بتا توستعه        استت.  در مقوله افت تحصتیلی تغییتر چنتدانی حاصتا نشتده      با گذشت زمان می دهد

است. بتا ایتن    به طور قابا توجهی افاایش یافتهسان دسترسی به اینترنت برای یادگیرندگان و مدر ارتباطیزیرساخت های 

بلکه در برخی از پژوهش ها، برخال  انتظتار بتا گذشتت زمتان ایتن        وجود نه تنها افت تحصیلی دانشجویان کاهش نیافته

در آمتوزش هتای الکترونیکتی     نشان داده، نرخ افت تحصتیلی . به عنوان مثال نتایت بررسی پارک شده است همافت بیشتر 

 -ثبات بهتری پیدا کرده و مشکالت آن رفع شتده باشتد    ، که انتظار می رفت سیستم - 2222و در سال  %42،  2222سال 

 .[2]است هافاایش یافت %2442نرخ افت تحصیلی به 

 .وار کننتده نیستت  خیلتی امیتد  همانگونه که مشاهده می شود، شاخص موفقیت و شکست دانشجو در تحصیا الکترونیکی 

مربتو  بته آمریکتا،     همنتشتر  هایآمارکا کشور ما نیست بلکه بسیاری از مش تنها  د خاطر نشان کرد که این پدیدهالبته بای

آموزش الکترونیکتی برخوردارنتد.   برای  یرساخت و تاریخچه قویزعم ما از ز به کانادا و اروپا می باشد، کشور هایی که

عواما موفقیت دانشتجو را در ختود    مشخص شد بیشتر محققین مدیریت این چالششناسایی عوال زمینه ساز و در راستای 

ویان موفت  و  دانشتج  هتای ویژگتی در استاد. این پژوهشتگران بتا مطالعته     یافناوری و ، در محتوا تا میکننددانشجو جستجو 

 نمایتد. در ایتن راستتا    جستتجو متی  درون دانشتجو   درا ناموف  ستعی در شناستایی عتواملی بودنتد کته موفقیتت دانشتجو ر       

 بترای یتادگیری الکترونیکتی شناستایی نمایتد.      را پژوهشگران اقدام به ساخت اباارهایی نموده انتد کته آمتادگی دانشتجو    



 

اهمیت یادگیرنده به عنوان مهمترین محور یادگیری الکترونیکی از یتک طتر     بررسی شدند.اباارهای مورد نظر بنابراین 

گیاه ایتن پتژوهش بترای ستاخت     ان ، مهمترینمتناسب با آموزش الکترونیکی متداول در ایران ،بومی و عدم وجود ابااری

هتای موجتود بررستی    نه مطالعاتی مربتو  بته اباار  یپیش این مقاله پیش بینی موفقیت یادگیرنده الکترونیکی گردید. دراباار 

بینی موفقیتت دانشتجوی مهندستی در تحصتیا      اباار پیشیابی نتایت حاصا از اعتبار در ادامه و ساخت خواهد شد، فرایند

 الکترونیکی ارائه می شود.

 مرور مطالعاتی

وزشتی، توجته   تفاوت قابا توجه فضای آموزش الکترونیکی با آموزش متداول در نظام های آموجود افت تحصیلی باال و 

 پژوهشتگران  .جلتب کترده استت    رای دانشجو شدن در فضای مجتازی مورد نیاز ب یمهارت ها یهشگران را به شناسایوپژ

 :استبه قرار زیر   آنهابرخی ازکه  کرده اند هایییابی ابااراقدام به ساخت و اعتبارمتعددی 

کته  ستؤالی   22پرسشنامه ای  .شده است اعتباریابیاین اباار توسط اسبورن توسعه و : 2یادگیرنده از راه دوربرخط پیمایش 

ملی کته استبورن   اد. عتو ن( به آن پاس  می ده2) ( تا کامال مواف 1) از کامال مخالف یادگیرندگان از طیف لیکرت بوده و

( حمایتت  3( تشتوی  بته مطالعته؛    2( تجتارب یتادگیری قبلتی؛    1الین شناسایی کرده است عبارتنتد از :  آن برای یادگیرنده

( عتادت مطالعتاتی.   4ان رایانته ای؛  ( اطمینت 7( مرکتا کنتترل؛   2( تشوی  به ثبت نام 2( زمان و محیط مطالعه؛ 4خانوادگی؛ 

واریانس است کته تحلیتا عتاملی     2447از ویژگیهای روانسجی تبیین  گنجد امااین اباار در این مقال نمی توضیح جائیات

گاارش شده استت. روایتی پتیش بتین ایتن      39/2تا  2/ 72ها از ست. ضریب پایایی درونی زیر مقیاساین اباار نشان داده ا

از دانشتجویان موفت  و نتاموف  را در     4/42اده از تحلیا تشخیص متورد بررستی قترار گرفتته کته در مجمتوع       اباار با استف

 [.4،3]تحصیا الکترونیکی به درستی طبقه بندی کرده است

کته   گویه داشتت  42این پرسشنامه ابتدا کرده اند. از طیف لیکرت طراحی و اعتباریابیپرسشنامه ای  همکارانشو  واتکینا

 %92 راشناستایی کترد. عتالوه بتر ایتن در مجمتوع       عامتا  2 عتاملی  گویه کاهش یافت. تحلیتا  27پس از تحلیا عاملی به 

( مهارت های 2دسترسی به فناوری؛ ( 1. این عواما عبارتنداز: شدمی توسط این اباار درصد از واریانس آمادگی دانشجو 

موارد مهم برای موفقیت. روایی پتیش  (2( مباحثه برخط؛ 2آنالین؛ ر( صوت و تصوی4( انگیاش؛ 3؛ همبستگی هاآنالین و 

 [.5]این اباار گاراش شده استهمسانی درونی برای  92/2تا  74/2 آلفای اما بین برای این اباار گاارش نشده

. نتیجته  انتد یادگیرنده آنالین تتدوین کترده   پرسشنامه ای برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ،در کانادا شبرنارد و همکاران

( نظرات کلی یادگیرنده راجع به آموزش از راه 1کرده است که عبارتند از:املی، چهار عاما زیربنایی را شناساییتحلیا ع

واریتانس   از %44444( انتظار برای تعاما. این عواما 4راهبری و ابتکار؛  ( خود3نیاز؛ ( اطمینان در مهارت های پیش2دور؛
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بترای   42/2برای عاما چهتارم تتا    27/2ده اند. آلفای محاسبه شده برای زیر مقیاس های این اباار کر گیری را تبییناندازه

از واریتانس   %4عوامتا در مجمتوع   بین نشان داد، این گرسیون برای روایی پیشوم متغیر بوده است. نتیجه تحلیا رعاما د

 [.6] نندکیلی دانشجوی آنالین را تبیین مینمره نهایی پیشرفت تحص

 اعتباریتابی آمتادگی بترای یتادگیری بترخط طراحتی و       جهت ستنجش گویه را  13پرسشنامه ای شاما در استرالیا  اسمیت

 سازه آمادگی یادگیرنده الکترونیکی رااز واریانس %4242که  هدو عاما را شناسایی کرد ،کرده است. نتیجه تحلیا عاملی

( راحتی با یادگیری الکترونیکی. آلفای گاارش شتده  2ری خودگردان؛ ( یادگی1از:  این عواما عبارتند تبیین کرده است.

 [.0]این اباار گاارش نشده است  برای روایی پیش بینو  بوده 79/2برای این اباار 

3آزمون موفقیت یادگیری الکترونیکی
(TOOLS)ایتن   شتده استت.   اعتباریابیدر آمریکا طراحی و  همکارانو  ، توسط کر

 از: گویه کاهش یافت. پنت عاما استخراج شده در این ابتاار عبارتنتد   42که پس از تحلیا عاملی به  گویه داشت 22اباار 

( مهارت های تحصتیلی.  2( نیاز به یادگیری آنالین؛ 4( یادگیری وابسته؛ 3( یادگیری مستقا؛ 2( مهارت های رایانه ای؛ 1

فقتط مهتارت هتای تحصتیلی      از بین عوامتا فتو    که دادرسیون نشان تحلیا رگ بوده است. α= 44/2کا این اباار  یپایای

 [.8]از واریانس نمره نهایی دانشجو را تبیین می کند %9معنی دار بوده و 

4آمادگی دانشجویان برای یتادگیری بترخط  
(TSROL)     در دانشتگاه فنتی کویالنتد     و دیگتران  : ایتن مقیتاس توستط پیالیتا

خودکارآمدی رایانته   (2مهارت های فنی،(1مقیاس است: ار دارای چهار زیراین ابا شده است. اعتباریابیساخته و  استرالیا

از واریتانس آمتادگی بترای یتادگیری      %23؛ این چهار عاما بر روی هم نگرش به رایانه (4 ترجیحات یادگیری و (5،3ای

 بتوده استت.  متغیر برای هر کدام از خرده مقیاس ها  92/2تا  22/2میاان پایایی گاارش شده از  ند.ردالین را تبیین می کنآ

از روایی و پایایی مطلوب زیر مقیاس مهارت های فنی و خودکارآمدی رایانه ای داشته اند و نیاز  نشان رش شدهانتایت گا

 [.7]ضروری دانسته اندرا به بازبینی برای ترجیحات یادگیری 

با ادغام و برداشت از گویه های سایر پرسشنامه های موجود در زمینه خودکارآمتدی رایانته ای، ستبک یتادگیری،     ، هلدر

سؤالی تدوین و برای پیش بینی موفقیت و عدم موفقیت یادگیرنتده الکترونیکتی بته     22انگیاه تحصیلی و ...  پرسشنامه ای 

( مدیریت زمتان و  3؛7( ماموریت2؛ 2(روش کار1ه که عبارتند از : خرده مقیاس تشکیا شد 12کاربرده است. این اباار از 

( 9( حمایتت هیجتانی؛   4( حمایت مالی؛ 7ای؛(اطمینان رایانه2( استقالل یادگیری؛ 2( فراشناخت و خودگردانی؛ 4مطالعه؛

مطیتع   ( یادگیرنتده 12( خودکارآمدی برای یتادگیری و عملکترد؛  11( جهت گیری هدفی نهایی؛12هد  گاینی درونی؛

بودن. ازآنجا که توضیح تمام جائیات اباار در این مقال نمی گنجد، به شرح روایی و پایایی اباار می پردازیم. هلدر برای 
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 α 0/75=و   α 0/39=بررسی روایی سازه به تحلیا عاملی نپرداخته، اما ضریب آلفای کرونباخ بترای حمایتت عتاطفی    

ست. نتایت تحلیا تشخیص نشان داد اباار توانایی تشتخیص دانشتجویان  موفت     برای یادگیرنده مطیع بودن، گاارش شده ا

واریانس متغیر وابسته را پیش بینی نماید. تابع تشخیص بترای دوازده متغیتر نشتان داده     9/2را دارا می باشد. اباار می تواند 

 .[00]از دانشجویان موف  را به درستی طبقه بندی می کند   4142/2است، این اباار 

8در تایوان مقیاس آمادگی برای یادگیری برخط) همکارانشهانگ و 
OLRS     را با پنت خرده مقیتاس تتدوین و بتا تحلیتا )

( 1از:  ایتن عوامتا عبارتنتد    .بترازش مطلتوبی داشتته استت     ایتن ابتاار   ت عتاملی مدل پتن  کرده اند.لی تاییدی اعتباریابیعام

( خودکارآمتدی  2انگیتاه یتادگیری؛   ( 4رنده؛ کنترل یادگی( 3راهبر؛ خود( یادگیری 2ه ای / اینترنتی؛ کارآمدی رایانخود

گتاارش   خرده مقیاس ها برای 42/2تا  73/2 آن پایایی اما روایی پیش بین برای این اباار گاارش نشده است کار با رایانه.

 [.   00]شده است

کترده انتد. ایتن     اعتباریتابی ابااری برای سنجش میاان آمادگی دانشجو برای یادگیری آنالین ساخته و  9همکاراندرای و 

( مشتغولیت  2ویژگتی هتای یادگیرنتده    ( 1قباس تشکیا شده استت: از دو خرد م ،هیگو 32 با و بوده اباار از نوع پرسشنامه

اما مواردی می شود کته در تحصتیالت معمتولی    . خرده مقیاس ویژگی های یادگیرنده ش10فناوری اطالعات و ارتباطات

ابراز عقیتده   ایی مدیریت زمان، توانایی نوشتن،مواردی از قبیا مسئولیت یادگیرنده در برابر حا مساله، توان .نیا مهم است

 و ... در این خرده مقیاس قرار می گیرد. خرده مقیاس دوم شاما مهارت های پایته فنتاوری، دسترستی بته فنتاوری، میتاان      

اطمینان و راحتی کار با رایانه( است. پژوهشگران فو  مدل را بتا استتفاده از    )مانند: استفاده از فناوری و نگرش به فناوری

گاارشی مبنی بتر قتدرت    .موید برازش مطلوب عواما پرسشنامه استآن  ند که نتایتکرد اعتباریابیدی تحلیا عاملی تایی

 [.02] ستگاراش نشده ابرای این اباار پیش بینی 

د سنجشی بتوده  متوجه می شویم تمام اباارها از نوع خو ،داشته باشیم شدههای گاارش بندی برای اباار اگر بخواهیم جمع

خترده مقیتاس هتا     ،استت هتا  مربو  به عواما و یا همان خرده مقیتاس و اغلب در طیف لیکرت ارائه شده است. نکته مهم 

توجته کنتیم برختی بته      "یادگیرنتده الکترونیکتی  "منط  زیر بنایی مشخص پیروی می کنند، اگر بته کلمته    یک همگی از

 مواردی ماننتد ز این قاعده کلی پیروی می کنند. ها ااغلب اباارتاکید دارند،  "الکترونیکی"و برخی دیگر به  "یادگیرنده"

.... مهارت های دانشجویی را متی ستنجد. البتته در ایتن     مهارت های نوشتاری، یادگیری خودگردانی، یادگیرنده مستقا و 

بته  استت.   طبقه آنچه که توجه محققان را به خود جلب کرده است توانایی یادگیرنتده بترای مطالعته مستتقا و ختودراهبر     

عبارتی این مهارت ها بیشتر از سایر مهارت های دانشجویی چون تفکر انتقادی، حتا مستاله و یتا مهتارت هتای نوشتتاری       

اغلتب تحتت عنتاوین     ،بعتد الکترونیکتی یادگیرنتده آنالیتن پرداختته انتد      بته   کههاییخرده مقیاسورد توجه بوده است. م
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یرهتا بته   شده انتد. در ایتن دستته از متغ    خودکارآمدی رایانه ای، مهارت های فناورانه، دسترسی به فناوری و ... نام گذاری

دسترستی بته فنتاوری و    می توان گفت به مرور زمان ی و اطمینان رایانه ای توجه بیشتری شده است. اخودکارآمدی رایانه

آن کتار بتا فنتاوری جتایگاین     است و ابعاد روانشتناختی و عتاطفی  سنجش حذ  شده  یکار با آن عمال از اباارهاتوانایی

برای ادامه تحصیا انتخاب متی کنتد ایتن    شده است. علت هم کامال شفا  است زیرا هر آنکس که روش الکترونیکی را 

اقا ها را برای خود فراهم می کند؛ از طرفی کار با سامانه های مدیریت یادگیری و فناوری های آن برای دانشتجویان  حد

 به قدری سها است که مهارتی در سطح کلیک کردن کافیست تا یادگیرنده بتواند وارد سامانه شود و از آن یاد بگیرد.

 ابزار:ساخت 

وجود اباارهایی برای شناخت میاان آمادگی یادگیرنتده الکترونیکتی در جهتان از دو جهتت، ستاخت ابتااری بترای ایتن         

 -هد  در ایران را ضروری می نمود. اول اینکه، وجود و ساخت چندین اباار از اوایا شروع جدی آموزش الکترونیکتی 

و ساخت ابااری برای سنجش میاان آمادگی و پیش بینتی موفقیتت   ضرورت توجه به این امر  -به بعد 2222حدودا از سال

دانشجو در آموزش الکترونیکی عالی ایران را تبیین می کند. ثانیا از آنجا که آموزش الکترونیکی ایران از حیت  فنتاوری،   

تجتارب ستایر   گیتری از  یادگیرنده، مدرس و محتوا تفاوت فاحشی با ستایر کشتورها دارد، لتاوم ستاخت ابتااری بتا بهتره       

هتا،  کشورها و با توجه به ویژگی های بومی آموزش الکترونیکی ایران ضروری است. به عنتوان نمونته ای از ایتن تفتاوت    

استاد محوری نظام آموزشی ایران در مقابا دانشجو محوری در نظام آموزش الکترونیکی غرب است. بکتارگیری برختی   

ها و به کارگیری آنهتا بته عنتوان گویته     یادی دارد. از این رو برخی فناوریفناوری ها در آموزش الکترونیکی دنیا رواج ز

متن بته راحتتی در فتروم     "ها قرار گرفته است که عمال زاید و بعضا برای دانشجویان نامفهوم است. مثال گویه در پرسشنامه

سی بته روش الکترونیکتی جتای    ، گویه مناسبی برای فرهنگ ما نیست. زیرا این اباار در آموزش مهند"اظهار نظر می کنم

خود را باز نکرده و در کمتر درسی از این فناوری استفاده می شود. در مقابا، کتالس مجتازی در هیچکتدام از اباارهتای     

موجود گنجانده نشده است، حال اینکه این اباار بیشترین کاربرد را در آموزش الکترونیکی ایران دارد. البته علت شناستی  

وصله بح  خارج است و مستقال منتشر خواهد شد، لیکن طرح موضوع انتدک آن بترای بیتان اهمیتت     این مشکالت از ح

طراحی اباار بومی برای پیش بینی موفقیت دانشجوی ایرانی در آموزش الکترونیکی است. برخی گویته هتای موجتود در    

متن خواننتده انتقتادی     "عنتوان مثتال گویته    پرسشنامه ها نیا برای دانشجویان ایرانی بسیار ثقیا و غیر قابا فهتم هستتند، بته   

. گویه ای است که به تفکر انتقادی دانشجو داللت دارد؛ این گویه و فهم آن برای دانشجوی ایرانی که بتا مباحت    "هستم

 تفکر انتقادی آشنایی چندانی ندارد بسیار ثقیا است، اما ممکن است در سایر فرهنگ ها قابا فهم باشد. 

  اهمیت ساخت ابااری بومی را برای دانشجویان الکترونیکی ضروری می نمتود. ستاخت ابتااری    مجموعه مالحضات فو

زیتر   7با توجه به پیشینه و تجارب پژوهشگران در آموزش الکترونیکی دانشگاه علم صنعت ایران در مرحله اول بتا هتد    



 

( 3( مرکتا کنتترل؛   2ونیکی)انگیاشتی(؛  ( رضتایتمندی از تحصتیا الکتر  1مقیاس ساخته شد این زیر مقیاس ها عبارتند از:

( 4( متدیریت زمتان؛   7( عادت به یتادگیری الکترونیکتی؛   2( استقالل یادگیرنده 2( اضطراب امتحان؛ 4اطمینان رایانه ای؛ 

 خود نظم دهی.

برگرفتته از   و متغیری انگیاشی محسوب می شتود   ،از لحاظ تئوری این زیرمقیاس :از تحصیا الکترونیکی مندیرضایت (1

ARCSمدل طراحی انگیاشی کلر معرو  به 
برای قترار   رضایت مندی از تحصیا الکترونیکیانتخاب بح  . [04]است 11

مندی دانشجو از تحصیا الکترونیکتی بته   به اهمیت رضایتدیگری نیا  که پژوهشگران استدادن در پرسشنامه به این دلیا 

مشاهده ها و تجارب نویستندگان نیتا   . [05،0،03]ت دانشجو اشاره کرده اندعنوان یک عاما موثر و پیش بینی کننده موفقی

 باع  شد این زیر مقیاس در  پرسشنامه گنجانده شود.

منبع انتساب علا موفقیت و شکست تحصتیلی از طتر  دانشتجو، اگتر دانشتجو       است عبارت :12تحصیلی مرکا کنترل (2

، مرکتا کنتترل بیرونتی    نستبت دهتد  چون متدرس، محتتوا، فنتاوری و ...    علا موفقیت و عدم موفقیت را به عواما خارجی

عتالوه بتر    خواهد  داشت و اگر به مواردی چون تالش و کوشش خود نسبت دهد، مرکا کنتترل درونتی خواهتد داشتت.    

ان عامتا  به عنومرکا کنترل   دیگر نیا در پژوهش های .به عنوان زیر مقیاس آمده استها ابااردر سایر مرکا کنترل اینکه 

 [00،06] مهم گاارش شده است

: به زبان ساده به سطح اطمینان و اعتماد به نفس فرد در انجام کارهایی که نیاز بته رایانته دارد، اطتال     اطمینان رایانه ای (3

گنجانتده  حاضر نیتا  لذا در مقیاس  ؛های سنجش بوده استتمام ابااردر  که است  می شود. اطمینان رایانه ای زیر مقیاسی 

 شد.

 از یکتی ، استتقالل یادگیرنتده   اول؛ از نظر تاریخیاست: حائا اهمیت  چند جهتاین زیر مقیاس از استقالل یادگیرنده: ( 4

ه مطرح شد 13. استقالل یادگیرنده در نظریه تبادل از راه دوراستمفاهیم قدیم و بنیادی در نظریه های آموزش از راه دور 

ترونیکی به استتقالل یادگیرنتده الکترونیکتی بته عنتوان عامتا کلیتدی        کاز راه دور غیر ال. صاحبنظران آموزش [08] است

یادگیرنتده  از آنجتا کته   منطقتی نیتا برختوردار استت،      پشتتوانه این عاما از اینکه  مدوموفقیت یادگیرنده تاکید داشته اند. 

بگیرد و نیازهای یادگیری ختود   یادمستقالنه  فردقاعدتا بهتر است  دارداستاد و همکالسی ها  ی باکمترتعاما الکترونیکی 

 است. بوده مشترک آخر اینکه این عاما در سایر اباار ها نیا به عنوان یک عاما را مرتفع نماید.
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 Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction(ARCS) 

12
 Academic Locus of Control(ALOC) 

13 Theory of transactional distance 



 

اضطراب امتحان: خرده مقیاسی است که بنا به نظر پژوهشگران و در نتیجه تعاما با دانشتجویان الکترونیکتی بته عنتوان     ( 2

یری انگیاشی محسوب می شود کته گویته هتای مربتو  بته آن از      داده شد. اضطراب امتحان متغ شخیصیک عاما مهم ت

 [ .07] گرفته شده است 15پینتریت و مک کیچیساخته شده توسط 14پرسشنامه راهبردی های یادگیری خود تنظیمی

بتر استاس تجتارب پژوهشتگران در عرصته آمتوزش الکترونیکتی در         این خرده مقیاس ترونیکی:کعادت به یادگیری ال(2

. مشاهده تحصیلی شده است پرسشنامه گنجانده شد. مطالعه کتاب و حضور در کالس طی سالیان متمادی تبدیا به عادت

نتاموف   امتا دانشتجویان    ،که دانشجویان موف  به راحتی با مطالعه به روش الکترونیکی کنار می آیند استها حاکی از آن 

می کننتد و بته    یچاپ نسخه چند رسانه ای آموزشی را تبدیا به محتوای به عنوان مثال در برابر آن مقاومت نشان می دهند.

 ایتن  درقیاس با هد  بومی ستازی  این زیر ملذا ونیکی ندارند. عادت به مطالعه الکتر ، زیراصورت جاوه مطالعه می کنند

 .اباار گنجانده شده است

گذاری در موفقیت یادگیرنده الکترونیکی شناستایی شتده استت بته حتدی کته کمتتر        عاما مهم و تاثیرزمان: مدیریت ( 7

 ،در خود نداشتته باشتد. مشتغله دانشتجویان و مستئولیت هتای ختانوادگی       ابااری را می توان یافت که این خرده مقیاس را 

این عاما عالوه بتر تاکیتد صتورت     بنابراین،اغلب باع  اهمال کاری و تعوی  فعالیت های درسی یادگیرندگان می شود، 

 گرفته در پیشینه از پشتوانه منطقی نیا برخوردار است. 

 وب متتی شتتود. مفتتاهیمی چتتونزمتتان دارد. مهتتارتی فراشتتناختی محستت قرابتتت نادیکتتی بتتا متتدیریت ختتود نظتتم دهتتی:(4

اغلتب برگرفتته از مفهتوم یتادگیری      ، بتا هتم دارنتد   با اینکه تفاوت انتدکی   و ...گردانی ری، خودمدیریتی، خود خودراهب

اثتربخش  یتادگیری مستتقا و   گردانی در یتادگیری عبتارت استت از    هستند. ختود  16زیرمن مطرح شده توسط خودگردان

اهمیتت  بته دلیتا    نیتا  ایتن عامتا   گویه های .[20]تحصیلی که شاما فراشناخت، انگیاش درونی و اقدام راهبردی می شود

 در اباار گنجانده شد. ،در پیشینهداده شده 

 پژوهش های سؤال هدف و 

برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در تحصیا الکترونیکی است.  اعتباریابی اباار ساخته شدههد  این پژوهش 

 است:سیدن به هد  فو  به قرار زیر پژوهشی برای ر سؤالهای

 ساختار عواما پیش بینی کننده موفقیت دانشجوی مهندسی در تحصیا الکترونیکی چگونه است؟ 

 پایایی اباار ساخته شده چگونه است؟ 
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 روایی پیش بین اباار ساخته شده چگونه است؟ 

  معدل دانشجویان با نمره باال در کا مقیاس با دانشجویان نمره پایین وجود دارد؟ تفاوتی در آیا 

 پژوهش: ناسیش روش

ی کارشناستی و  دانشتجو  1233متورد مطالعته    جامعته . ی و از نتوع کتاربردی استت   پیماشی، کم ت -روش پژوهش توصیفی

است که تا انتهای  نیمسال اول ستال  ایران مرکا آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت  در  مهندسی کارشناسی ارشد

 که از دانشتجویان کارشناستی   بود طری روش نمونه گیری به این  .بودنددر این مرکا مشغول به تحصیا  91-92تحصیلی 

 بترای  و 44 مهتر  ورودی بترای دانشتجویان کارشناستی    دی انتختاب شتد.  وبته طتور تصتادفی یتک ور    و کارشناسی ارشد 

 نمونته  هتا به صورت تصادفی از بین دانشجویان ایتن ورودی در مرحله بعد نیا  شدند.انتخاب  92دانشجویان ارشد ورودی 

 :[20]محاسبه شدزیر  و دقت یک درصد براساس فرمول %92پژوهش با سطح اطمینان  نمونهحجم مورد نظر انتخاب شد. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 α 2⁄ ∗ б2

𝜀2(𝑁 − 1) ∗ 𝑧2 α 2⁄ ∗ б2
 

نجتا کته   آ امتا از  .بدستت متی آیتد   نفتر   یکصتد حتدود  می باشد، بر استاس فرمتول فتو  نمونته      1233جامعه این پژوهش 

در متورد   گویته(  27 )در اینجا بودن تعداد شرکت کنندگان نسبت به تعداد گویه های پرسشنامهبرابر  چون؛ دو مالحظاتی

تعتداد   ،نتاقص بتودن پرسشتنامه   برای لحاظ کردن عدم بازگشت یا  از طرفی و  نمونه برای تحلیا عاملی وجود دارد حجم

KMOسه برابر شد تا آماره  نمونه
 کفایت نمونه گیری را نشان دهد.  17

مورد به دلیا تکمیتا نتاقص و یتا انتختاب      7پس از بررسی اولیه که  بود،مورد  297پرسشنامه های برگشتی  تعداد مجموع

 نفتر کارشناستی   223از این تعداد دانشجو رسید. 292نمونه مورد مطالعه به ینه از تحلیا کنار گذاشته شد، گابیش از یک 

نفتر ستاکن    22نفر شهرستتانهای تهتران و    23دانشجو مقیم تهران، 222 بودند، به لحاظ وضعیت سکونت آقاآن نفر 129و 

 کیلوبیتت  22سترعت  نفتر اینترنتت    12نمونه حاضر  در .نفر شاغا بودند 124 از نظر موقعیت شغلی سایر شهرستانها بودند.

داشتته انتد. از نظتر     ، بته بتاال   212نفتر سترعت    49و  222نفر سرعت 22، 124نفر سرعت  24،132فر سرعت ن 12، بر ثانیه

 در کارنامه ترم اول تحصیا بته روش الکترونیکتی در مجموعته دانشتجویان     12نفر با معدل کمتر از  43وضعیت تحصیلی 

 مشرو  و ناموف  قرار گرفته اند.

 نفتر از دانشتجویان بته پرسشتنامه از     22روش گردآوری داده های پرسشنامه  به دو روش الکترونیکی و چاپی بود. تعتداد  

یه به پرسشنامه چاپی پاس  دادند. داده های مربتو   طری  لینک موجود در سامانه آموزش مرکا آموزش الکترونیکی و بق

                                                           
17 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy. 



 

به وضعیت تحصیلی دانشجویان اعم از مشروطی و عدم مشروطی و معدل پایانی ازکارنامه تحصیلی دانشتجویان استتخراج   

 .استاطمینان باالیی برخوردار شد. این داده ها بر اساس خود اظهاری نبوده لذا از 

 :یافته های پژوهش

: سااختار عواماپ پایش بینای کنناده موفقیات دانشاجوی مهندسای در تحصایپ          سؤال اول پژوهش

 الکترونیکی چگونه است؟

، تتا ستاختار عوامتا پتیش بینتی کننتده موفقیتت دانشتجوی         شداز تحلیا عاملی اکتشافی استفاده  ،اولسؤال پاس  به  برای

بررستی مناستب بتودن داده هتا از دو       قبتا از انجتام تحلیتا عتاملی بترای      .شودتحصیا الکترونیکی شناسایی در مهندسی 

چه ایتن  را نشان داده که هر  72/2میاان  KMO. نتایت آزمون کفایت نمونه گیری کیسر و میر دشآزمون مقدمانی استفاده 

 .[22]استت  بترای تحلیتا عتاملی اکتشتافی     ینادیک باشد، نشان از کفایت نمونته گیتر   بیشتر و به عدد یک  2/2میاان از 

نشان از تناستب داده هتا بترای تحلیتا عتاملی و وجتود       معنی دار بود که ( 0/001p>) در سطح 18بارتلت آزمون کرویت

 [.24]داردروابط قابا کشف برای انجام تحلیا عاملی 

ی قترار گرفتت.   مورد تحلیا عاملی اکتشافسؤالی  27پرسشنامه ش واریماکس رخچهای اصلی و با استفاده از تحلیا مولفه

د. دنت صد از واریتانس را تبیتین متی کر   در  24در مجموع  ارای ارزش ویژه باالی یک بودند وکه دعاما شناسایی شد  19

از پرسشتنامه حتذ  و تحلیتا عتاملی      ، بته ترتیتب  بودنتد  2/2ی از پرسشنامه که دارای میتاان اشتتراک کمتتر از    یگویه ها

 رسید. 43وی گویه های باقی مانده انجام شد، این عما تکرار شد تا تعداد گویه ها به اکتشافی مجددا ر

عاما با مقتادیر   11به وسیله  تحلیا عناصر اصلی با چرخش واریماکس تحلیا شدند. گویه  43ی حاصا از دوباره داده ها

را تبیتین متی   سازه موفقیت یادگیرنده الکترونیکی درصد از واریانس  22شد که در مجموع  ویژه بارگتر از یک شناسایی

هتر کتدام    گویه ها و میاان بار عاملی را پس از چرخش نشان می دهتد.  شده، استخراج عواما  یک جدول شماره د.ندکر

هتای  ستؤال و محتتوای  در آمتوزش الکترونیکتی   تجارب پژوهشگران انجام شده،  یها بر اساس پیشینه پژوهش هااز متغیر

اطمینتان رایانته    (4 ؛اضطراب امتحان(3 دانشجو؛ خود گردانی( 2؛رضایت تحصیلی(1اینگونه نام گذاری شدند: پرسشنامه 

  (؛یتادا یتادگیری الکترونیکتی)    کلی  بته   نگرش(7 ؛)تعاما(نیاز به ارتبا  حضوری( 2؛عادت به مطالعه الکترونیکی(2 ؛ای

  .مرکا کنترل یادگیرنده(11و  استقالل یادگیرنده(12 ؛مشغله دانشجو( 9ان؛ مدیریت زم (4
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 آنها عاملی استخراج شده و بارعوامپ  ی پرسشنامه همراه با : گویه ها1جدول

 بار عاملی گویه ها عامپ

ی
صیل
ح
ت ت

ضای
ر

 

 766. .دارم تیرضا خود دیاسات  با تعاما  نحوه و ارتبا  اانیم از-12گ

 749. .دارم تیرضا یمجاز کالس در دیاسات سیتدر روش از-17گ

 741. .است عادالنه دروس ترم انیپا امتحان نحوه کنم یم فکر -14گ

 704. .دارم تیرضا ها یهمکالس ریسا با خود تعاما نحوه و ارتبا  اانیم از -13گ

 680. .دارم تیرضا خودم با  مرکا کارمندان و نیمسئول برخورد به نسبت -11گ

 650. .است سازگار من (خانواده و کار) یزندگ طیشرا با یکیالکترون روش به ایتحص ادامه -9گ

 638. .است سازگار من یروح طیشرا با یکیالکترون روش به ایتحص ادامه -12گ

 516. .دارم تیرضا میلیتحص امور در ام خانواده یها تیحما از -12گ

ی
خود گردان

 

 768. .کنم یم را استفاده حداکثر گذارم یم ام مطالعه یبرا که یاوقات از -22گ

 740. .کنم یم فیتعر مشخص هد  م،یها درس خواندن در نظم جادیا یبرا -22گ

 736. .دارم را خود یکارها نیب یبند تیاولو ییتوانا -24گ

 688. .کنم یم تیریمد یخوب به را خود وقت -21گ

 678. از گذاشتن وقت زیاد برای کارهای بی اهمیت پرهیا می کنم. -24گ

 557. .بفهمم آنرا مجدد مطالعه با و برگشته کنم، یم یسع فهمم، ینم را یمطالب یوقت -27گ

ن
حا
ب امت

ضطرا
ا

 778. (-.)دادم امتحان بد چقدر یوا میگو یم خود به امتحان  جلسه سر -33گ 

 742. (-) .دارم یادیز استرس امتحانات هفته -32گ

 737. (-)دارم یآشفتگ و یشانیپر احساس دهم، یم امتحان یوقت -32گ

 718. (-) .اورمیب ادی به ام گرفته ادی که را آنچه توانم ینم که هستم یعصب آنقدر امتحان هنگام -24گ

 618. .ترسم ینم دادن امتحان از من -29گ

ن
اطمینا

ی 
رایانه ا

 857. .رمیگ یم ادی یراحت به را یوتریکامپ دیجد یافاارها نرم -22گ 

 851. هستم راحت یلیخ وتریکامپ با کار در -23گ

 678. (-) .کند یم تیگ را من یوتریکامپ دستورات و دهایکل یدگیچیپ -24گ

ب بااه  
عاااد

مطالعااااااه
 

ی
الکترونیک

 643. .دهم یم حیترج جاوه و کتاب خواندن بر را دروس یکیالکترون یمحتوا خواندن -43گ 

 631. .اهیس تخته بر تا کنم یم تمرکا بهتر انهیرا هحفص بر -42گ

 575. .است جذاب دروس(  یها (SCO یکیالکترون یمحتوا خواندن -2گ

نیااااز باااه  

  
ارتباااااا

ی
ضور

ح
 805. (-) .دانم یم یضرور دروس فهم یبرا را دیاسات با یحضور ارتبا  -41گ 

 763. (-) .دانم یم یضرور را ها یهمکالس با  یحضور ارتبا  -42گ

 342. .دهم یم حیترج یحضور یها برکالس را یمجاز کالس در مشارکت -44گ

نگرشااا
ی 
کل

 

به یادا
 

 755. .بود یا عاقالنه انتخاب  یکیالکترون روش به ایتحص ادامه کنم یم فکر -1گ

 656. (-) .دهد یم دست من به ییتنها احساس ،یکیالکترون روش به ایتحص در -49گ

 408. .است یداشتن دوست و دیمف یتیفعال یمجاز یها کالس در شرکت- 3گ

ت 
دیری

مااا

ن
زما

 

 726. (-) .شود یم انجام ریتاخ با من یکارها از یبرخ -22گ

 628. (-)است سخت اریبس دروس مطالعه برنامه  یدق تیرعا -22گ

 571. (-) .آورم یم کم وقت شهیهم -23گ

مشاااااا له 

جو
دانش

 679. .(-)پردازم  یم دروس مطالعه به کمتر گر،ید یها مشغله ایدل به -27گ 

 644. (-) گیرد.حبت تلفنی، خیلی از وقت من را میص -21گ

 573. (-) .بیشتر مشغول کارهای روزمره هستم حتی روزهایی که کالس دارم -22گ



 

ل
 
اسااااتق

 

ده
یادگیرن

 816. .دهم انجام ییتنها به را یدرس یها پروژه دهم، یم حیترج -34گ 

 809. کنند یم ارائه یفرد یها پروژه دیاسات که دهم یم حیترج را ییهاکالس -37گ

 413. فهمم یم ییتنها به خودم را درس کالس در شده مطرح یدرس مطالب شتریب -32گ

مرکااااااز 

ل
کنتااااار

 

ده
یادگیرن

 675. (-) .است استاد بد سیتدر علتش فهمم، ینم را یدرس یوقت -14گ 

 551. (-) .من خواندن درس نحوه تا گردد یم بر برگه حیتصح نحوه به ترم انیپا نمره -21گ

 548. .(-)است مربو  فرد یذات بودن باهوش به یکیالکترون آموزش در خوب نمره کسب -22گ

 

 : پایایی ابزار ساخته شده چگونه است؟سؤال دوم

روی دسته خاصی از آزمودنی هتا   ست. به این معنا که اگر آزمونیپذیری نتایت آزمون ا پایایی به زبان ساده قابلیت تکرار

نبتاخ صتورت گرفتت. میتاان     ومحاسبه پایایی اباار بتا استتفاده از روش آلفتای کر   تکرار شود، نتایت مشابهی حاصا شود. 

گفتت ایتن   متی تتوان    .ایتایی استت  ضریب پاز باال بودن  به دست آمد که نشان 44/2 گویه پرسشنامه  43برای آلفای کا 

از:  استت نیتا عبتارت    هتا آلفای بدست آمده برای هر کدام از زیر مقیاسایایی بسیار خوبی برخوردار است. پرسشنامه از پ

اطمینتتان رایانتته  (4 (؛α=42/2)اضتتطراب امتحتتان(3 (؛α=42/2دانشتتجو) ختتود گردانتتی(2؛ (α=44/2)رضتتایت تحصتتیلی(1

یادگیری  به کلی نگرش(7 (؛α=29/2)نیاز به ارتبا  حضوری (2 (؛α=24/2)مطالعه الکترونیکیعادت به  (2 (؛α=77/2)ای

 (؛α=27/2)استتتقالل یادگیرنتتده(12 (؛α=22/2)مشتتغله دانشتتجو(9(؛ α=24/2ان)متتدیریت زمتت (4(؛ α=22/2الکترونیکتتی)

 (.α=32/2)مرکا کنترل یادگیرنده(11

دانشتجو،   گردانیختود ، رضایت تحصتیلی زیر مقیاس های . مطلوب اباار دارد همسانی درونینشان از  آلفای بدست آمده

نیتاز  ، عادت به مطالعه الکترونیکتی  د. ندار از پایایی خوبنشان  72/2باالی با آلفای  اطمینان رایانه ایو  اضطراب امتحان

بتا آلفتای    استتقالل یادگیرنتده  ، مشتغله دانشتجو  ان، مدیریت زمیادگیری الکترونیکی،  به کلی نگرش، به ارتبا  حضوری

از . مرکتا کنتترل یادگیرنتده تنهتا زیتر مقیاستی استت کته         دنت دارنشان از پایایی متوسط این زیر مقیتاس هتا    22/2بیشتر از 

آیتم تاثیر زیتادی بترای    هر ذ نظر در صورت حاما از آنجا که گویه های مورد همسانی درونی ضعیفی برخوردار است. 

افاایش آلفای کا ندارند، به عنوان یک زیر مقیاس پذیرفته می شوند، اما ضروری است هر گونته نتیجته گیتری در بتاب     

 مقیاس باشد.  خرده مرکا کنترل با احتیا  و لحاظ کردن پایایی ضعیف این

 سوم پژوهش: روایی پیش بین ابزار ساخته شده چگونه است؟ سؤال

گانه استفاده شد. برای این منظور معتدل تترم اول دانشتجویان الکترونیکتی     از رگرسیون چند ررسی روایی پیش بینبرای ب

یکی از مفروضه های استتفاده از رگرستیون استت، نرمتال بتودن      وابسته  متغیر که نرمال بودن داده های شد. از آنجا لحاظ

 مورد بررسی قرار گرفت که فتر  نرمتال بتودن    19و  اسمیرنومعدل دانشجویان با استفاده از آزمون کلمو گره های داد

                                                           
19 Kolmogorov-Smirnov Test 



 

ایتن شتر  بترای استتفاده از      بنتابراین  .(N=257, M=13.43,p>0/05) پذیرفته شتد معدل یادگیرنده الکترونیکی در ترم اول 

   رگرسیون برقرار است.

و نمودار هیستتوگرام   20واتسون -نرمال بودن توزیع خطاها و عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل نیا با آزمون دوربین

 242تتا   142( بدست آمد. از آنجا که این آماره در فاصتله  213/1دوربین واتسون) dمورد بررسی قرار گرفت. مقدار آماره 

نمتودار هیستتوگرام    [.20] فر  عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد ،است

  نشان داد.را یع خطا ها نیا نرمال بودن توز

مقتدار مجتذور آر    رگرسیون شتدند. وارد   enterعاما استخراج شده از تحلیا عاملی اکتشافی با استفاده از روش 11تمام 

معدل ترم اول دانشتجویان  درصد از تغییرات  14نشان می دهد، مدل رگرسیون یازده عاملی  شماره دو جدول تنطیم شده 

 الکترونیکی را تبیین می کند.مهندسی در تحصیا 

 رگرسیون : خ صه مدل2جدول

 R مجذور Rآماره  مدل

تنظیم R مجذور

 شده

خطای استاندارد 

 برآورد

آماره دوبرین و 

 واتسون

1 .416(a) .173 .140 2.24978 1.613 

ت نتتای  شتماره سته   جتدول تحلیا رگرسیون برای بررسی معنی داری کا مدل از تحلیا واریتانس استتفاده متی کنتد.     

پتیش بینتی   ( است، نشان دهنتده معنتی دار بتودن کتا متدل      p<0/05از آنجا که )تحلیا واریانس را نشان می دهد، 

 تدوین شده است.

: نتایج تحلیپ واریانس3جدول  

 مدل

مجموع 

 معنی داری Fمیاان  مجذورات ینمیانگ درجه آزادی مجذورات

 000. 5.246 26.555 11 292.105 رگرسیون 1

   5.062 276 1396.975 باقی مانده

    287 1689.080 کا

 

 چهتار  ه در جتدول  حاسبه شده کت شده م دگیری ضریب بتای استانداراز عواما در مدل اندازهبرای بررسی سهم هر کدام 

 ت. سآمده ا

 

 

                                                           
20 Durbin-Watson 



 

 یرهاو استاندارد نشده مت استاندارد : ضرایب 4جدول 

 معنی داری Tآماره  استاندارد شدهضرایب  ایب استاندارد نشدهرض مدل

   ضریب بتای استاندارد شده دخطای استاندار B آماره  

(Constant) 10.279 1.156  8.889 .000 

 333. 969.- 056.- 171. 166.- رضایت یادا

 314. 1.009 068. 203. 205. خود نظم دهی

 006. 2.748 185. 165. 455. اضطراب امتحان

 345. 947.- 056.- 159. 150.- ای اطمینان رایانه

 226. 1.213- 075.- 164. 199.- خواندن الکترونیکی

 016. 2.431 146. 171. 415. نیاز به حضور

 360. 918. 057. 173. 159. نگرش به یادا

 026. 2.240 148. 178. 398. زمان مدیریت

 043. 2.029 128. 172. 349. دانشجو مشغله

 690. 399. 023. 161. 064. استقالل

 080. 1.759- 102.- 197. 346.- مرکا کنترل

چهار عاما اضتطراب امتحتان، نیتاز بته      ،عاما شناسایی شده 11مشاهده می شود از مجموع  چهارهمانگونه که در جدول 

ایتن نتتایت قابلیتت بحت       .استت  حضور، مدیریت زمان و مشغله دانشجو پیش بینی کننده معنی داری برای معدل دانشتجو 

 .ستینان دارند که جاء اهدا  این مقاله فراو

 14متدل بدستت آمتده    کته  دار استت. از آنجتا   ورمعنی داری مدل کلی به این معنا است که اباار از روایی پیش بینی برخت 

میتاان موفقیتت   درصد از تغییرات معدل دانشتجویان را تبیتین متی کنتد، نشتان از قتدرت پتیش بینتی متوستط ابتاار بترای            

 .صیا الکترونیکی دارددانشجویان مهندسی در تح

آیا تفاوتی بین معدل دانشجویان با نمره باال در کپ مقیاس با دانشجویان نماره  : سؤال چهارم پژوهش

 پایین وجود دارد؟ 

 میتانگین  که ابتتدا  مستقا استفاده شد. آماده سازی داده ها  به این صورت بود Tپژوهش از آزمونسؤال برای پاس  به این 

سته باال و پتایین تقستیم   دانشجویان بر اساس نمره میانه به دو د مقیاس محاسبه شد، سپسخرده  11نمره کا دانشجویان در 

 شتماره پتنت  بر اساس معدل پایانی دانشجویان محاسبه شد. آمار توصیفی دانشتجویان در جتدول    Tشدند. در نتیجه آزمون 

 آمده است.

 برای مقایسه نمراب باال و پایین دانشجویان در مقیاس T: آزمون 5جدول



 

 دمیانگین خطای استاندار دانحرا  استاندار ولامعدل ترم  فراوانی یان بر حسب نمره در کا مقیاسگروه دانشجو

 15728. 1.88731 12.8916 144 نمره پایین درکا مقیاس

 23050. 2.76596 13.9826 144 نمره  باال درکا مقیاس

نمتره  بتاال درکتا مقیتاس بته دستت        مشاهده می شود معدل ترم اول دانشتجویانی کته   شماره پنت همانگونه که در جدول

، تفتاوت  می دهدنشان  Tبدست آورده اند بیشتر بوده است. نتایت آزمون  پایینه نمره آورده اند از میانگین دانشجویانی ک

این بدان معنا است که دانشجویانی که نمره کا آنهتا   t(286=-3.910,p=.01.)بین میانگین ها معنی دار است)

تر است و می توان این نتیجته را بته جامعته پتژوهش تعمتیم      ل آنها نیا به مراتب باالدر پرسشنامه ساخته شده باال است معد

 ئه خواهد شد.در ادامه به بح  پیرامون یافته های پژوهش خواهیم پرداخت و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها اراداد. 

باال بودن میاان افت تحصیلی دانشجویان در آموزش مهندسی به روش الکترونیکی  عالوه بر گتاارش تحقیقتات ختارجی    

ها حائا اهمیت است، ممکن استت بته   اتال  سرمایه منظر[ این پدیده عالوه بر اینکه از 24در ایران نیا گاارش شده است]

کاربری فناوری اطالعات تحت تتاثیر منفتی قترار دهتد و یکتی از  توجهیتات مثبتت        شدت نگرش جامعه دانشگاهی را به 

[ می تواند همین پدیده باشتد. در راستتای شناستایی منبتع     22نبودن نظر اعضاء هیئت علمی به آموزش مجازی در پژوهش]

و  کترده و تحلیتا   تجایته  را اباارهای موجود حاضر پژوهش  ،بینی وضعیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکیمشکا و پیش

با توجه به ویژگی های بومی آموزش الکترونیکتی کشتور، ابتااری جهتت پتیش بینتی میتاان موفقیتت دانشتجو ستاخته و           

کتاهش داد کته ایتن امتر منجتر بته        43بته   27. نتایت اعتباریابی اباار تعداد گویه های پرسشنامه را از کرده استاعتباریابی 

شود. در مقایسه با سایر اباارهای بح  شده این اباار از نظتر تعتداد گویته در حتد      صرفه جویی بیشتر وقت دانشجویان می

و تعداد گویه های آزمتون موفقیتت یتادگیری الکترونیکتی کته       [ 00] 22مطلوبی است، تعداد گویه های پرسشنامه هلدر  

عامتا را شناستایی متی     11نکته  . بنابراین این اباار با وجتود ای [8]بوده است 22توسط کر و همکارانش طراحی شده است 

کند در عین حال بسیار اقتصادی نیا است. از نظر میاان واریانس تبیینی توسط اباارهتا، ایتن ابتاار در حتد مطلتوب استت،       

درصد از واریانس سازه موفقیت دانشجو در تحصیا الکترونیکی را تبیین می کنتد. ایتن درحتالی     22زیرا این اباار حدود 

بترای واتکینتا و همکتاران گتاارش شتده       %92تتا    [0]بترای ابتاار استمیت    %4242انس تبیتین شتده از   است که میاان واری

 .[5]است

ساایی است. اباار طراحتی شتده توستط برنتارد و  همکتاران      روایی پیش بین این اباار از نظر پژوهشگران دارای اهمیت به

ابااری که توسط هلدر، کر و همکاران  طراحتی شتده استت    ،  دو [6]از واریانس نمره نهایی را تبیین می کند %4مجموعاً 

ایتن درحتالی استت کته تحلیتا      . [00،8]از واریانس نمتره نهتایی دانشتجوی الکترونیکتی را پتیش بینتی متی کننتد         %9نیا  

از تغییرات در معدل نهایی دانشجویان الکترونیکتی را بته حستاب آورده استت.      %14رگرسیون چندگانه برای اباار حاضر 

 بین بهتر این اباار نسبت به سایر اباارها است.عدد نشان دهنده روایی پیش این



 

روش معمول برای تعیین پایایی اباارها، آلفای کرونباخ است که اباارهای موجود در پیشینه نیتا از آن بهتره بترده انتد. در     

 44/2ی اباار طراحتی شتده در ایتن پتژوهش     متغیر بوده است، آلفا 93/2تا  72/2مقایسه با سایر اباارها که آلفای آنها بین 

بوده که نشان از پایایی مطلوب کا اباار در مقایسه با سایر اباارها دارد. خرده مقیاس های یازده گانه ایتن پتژوهش نیتا از    

از همستانی   32/2پایایی مطلوب و خوبی برخوردار بودند. خرده مقیاس مرکا کنترل تنها خرده مقیاسی است که با آلفتای  

گیری در مورد مرکتا کنتترل بتر استاس ایتن ابتاار بتا        رونی ضعیفی برخوردار بوده است. پیشنهاد می شود هرگونه نتیجهد

احتیا  صورت گیرد و یا برای سنجش و اعتباریابی نتایت حاصا از ایتن ابتاار، از اباارهتای معتبرکته فقتط بترای ستنجش        

 مرکا کنترل طراحی شده اند، استفاده شود.  

 گیرینتیجه 

پدیده ریاش، افت تحصیلی و تاخیر در فتار    است،انکار ناپذیر قعیتی ایادگیری و-گیر یاددهیهمانگونه که توسعه چشم

گریبتانگیر کشتور متا    بته تنهتایی   پدیده افت تحصیلی اضح است. نوع تحصیا نیا شفا  و والتحصیلی دانشجویان در این 

، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه را از اوایا فراگیر شدن آن بته  لینمسئونبوده بلکه به عنوان یک معضا جهانی توجه 

افتتاده انتد تتا موفقیتت دانشتجو را در تحصتیا       اباارهایی خود جلب کرده است. در این راستا پژوهشگران به فکر ساخت 

متی نمایتد.    د. ساخت این اباار کمک شایانی به تشتخیص دانشتجویان در معتر  خطتر افتت     نالکترونیکی پیش بینی نمای

مهتم  چندین اباار در فاصله زمانی یک دهه در سایر کشورها خود دلیلی بر ضرورت پرداختن به ایتن    اعتباریابیساخت و 

پرسشنامه تحلیا رگرسیون . های بومی کشورمان تدوین شده باشدکه با توجه به ویژگی در کشورمان است. ابااری بومی 

مهندستی در تحصتیا بته روش    از تغییترات در معتدل نهتایی دانشتجویان      %14  متی توانتد،   ابااراین  نشان داد ساخته شده 

ش الکترونیکی با افاودن متغیرهای دموگرافیک و متغیرهایی مربو  بته  . محققان و مجریان آموزتبیین کندالکترونیکی را 

از تغییرات معدل نهتایی   %42را تا  بنیو ...  قدرت پیشن معدل مقطع قبا دانشجوی مهندسی چو پیشینه تحصیلی دانشجو 

بینی به مجریان آموزش الکترونیکی کمک می کند تا دانشتجویان در معتر  خطتر افتت     این پیشدانشجو افاایش دهند. 

های ترمیمی و کالسهای جبرانتی از شکستت   ای، آموزشتحصیلی و مشروطی را شناسایی کنند و با ارائه خدمات مشاوره

ضتروری استت محققتین     ،بتین بهره گیری بهینه از این پرسشتنامه پتیش   جهتعت به عما آورند. تحصیلی دانشجویان ممان

 موارد ذیا را مورد توجه قرار دهند.

گذاری می شود. برای دسترسی بته تمتام   ( نمره2تا کامال موافقم) (1از کامال مخالفم )این اباار در طیف لیکرت  (1

 مراجعه شود. شماره یک گویه ها به جدول 

( قترار داده شتده   -) مقابا گویه هایی که به صورت منفی نمره گااری می شوند عالمتت  یکدر جدول شماره  (2

 .است. این گویه در مرحله آماده سازی داده باید معکوس امتیاز دهی شود



 

ن نتایت حاصا از زیر مقیاس مرکا کنترل با احتیا  بیشتری تفسیر و تعمیم داده شود، پژوهشگران متی تواننتد ایت    (3

 زیر مقیاس را حذ  نمایند.

 استفاده از اباار برای دانشجویان الکترونیکی غیر مهندسی باید با احتیا  صورت گیرد.  (4

تتا دانشتجو    ابهترین زمان به کارگیری این اباار اواسط ترم دوم تحصیلی است، نه قبا از ورود بته تحصتیا. زیتر    (2

 یک ترم با این روش تحصیا نکند نمی تواند درک درستی از گویه های پرسشنامه داشته باشد.

بهترین نحوه به کارگیری این اباار شناخت دانشجویان در معر  خطر است. با استفاده از این ابتاار دانشتجویان    (2

 پشتیبانی طرح ریای نمود.و برنامه های تقویتی و  طر ریاش را می توان پیش بینی کرددر معر  خ

  مرکتا  کارمنتدان  و نیمستئول   برخورد به نسبت"کردن برخی گویه ها ضروری است، مثال گویه:  محلیتوجه به  (7

دارد، استتفاده کننتده    دانشگاه علم و صتنعت  اشاره به مرکا آموزش الکترونیکی مرکز ."دارم تیرضا خودم با

اشاره به محتتوای الکترونیکتی دروس دارد کته در مرکتا      SCOباید آن را به دانشکده، دانشگاه و .... تغییر دهد. 

قترار   معادل اصطالح رایت را در مقیاسآموزش الکترونیکی دانشگاه علم صنعت رواج دارد، استفاده کننده باید 

 دهد. 

 سپاسگزاری 

موعه مدیریت مرکا آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران بته ویتژه ریاستت محتترم مرکتا      به این وسیله از مج

 جناب آقای دکتر محمد رضا جاهد مطل  به دلیا مساعدتشان برای انجام این پژوهش طولی تقدیر و تشکر می شود. 
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Abstract: 

Elearning systems are developing tremendously all over the world. More than thousand institute have been 

accepted this method of teaching and learning parallel with their conventional system. In this rapid development 

phase institute encountered with some problem that on of them is student early attrition, withdraw, failure and 

dropout. So  increasing e-learner success rate is one of  the main and common concerns of all e-leaning center 

.Although considering  technological, infrastructural, content related, teacher and support  system factors are 

undoubtedly very important in this regard, but we believe that  e-learner related factors has also a critical role. 

The goal of this study is developing and validation of a tools to predict e-learner's success rate. Instrument such 

as Online Distance Learner Survey (ODLS),Test of Online Learning Success(TOOLS), Tertiary Students’ 

Readiness for Online Learning(TSROL) were reviewed as a literature. We find that localization of this 

instrument is very important. To achieve the goal of this study all item of the pre mentioned instrument were 

analyzed, then a questioner was developed according to the literature and authors experience in IUST elearning 

centre. In this step some subscales and items  that are not important for elearner success removed from scale. 

The initial scale was constructed  with 67 Items.   

 In next step  290 e-learners from IUST e-learning center  have  been selected randomly and were asked to 

describe themselves in reference to a 5-point Likert-type scale, with anchors ranging from 1 (strongly disagree) 

to 5 (strongly agree). 

Exploratory Factor analysis with varimax rotation where used to analyze constructs validity of before mentioned 

tool. The result revealed that eleven-factor solution with Eignevalue over than one can count 62% variance of e-

learner success construct. in this stage 24 items where excluded due to lack of factor load in any eleven-factor.  

Another intention of this study is to test reliability of developed tool. The reliability of the questionnaire is 

satisfactory, with a Cronbach alpha of α=0/84 for entire set of questioner. 

Although the developed questionnaire have construct validity and is reliable but the predictive validity has a 

crucial importance for authors  so we do this with using multiple regression with inter method . the  average 

score of items that is related to each factor were calculated and enterd as a predictor into linear regression. The 

finding  showed that eleven-factor can predict 14%valiance of e-learner GPA in our sample.  Comparing this 

tool with others, showed that it is reliable and has predictive validity that can be used for Iranian engineering 

education institute. Finally paper conclude findings and present some recommendation to use this toll 

effectively. 
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