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Abstract 
Introduction: In this study
instructional interaction and 
education.  
Materials & Methods: This study was a descriptive
undergraduate students in three universities 
randomly. Two researcher-made
used for data collection. 
Results: The frequency of instructional 
persistence rates in e-learning
learner- instructor and learner
relationship between learner-
found that intervening variables 
related to persistence rates in 
Conclusion: Increasing the frequency
interaction, will increase the
main worry in distant education, 
universities can increase the persistence rates of 
interaction.  
Keywords 
Distance Learning, Instruction,

هاي  با ماندگاري دانشجویان در رشتهرا 

دانشجوي کارشناسی  5287جامعه آماري آن 

. عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند  هاي ب

هاي آمار ها از روشبراي تحلیل داده. 

کرامر و رگرسیون  Vآزمون  ،طرفه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مربع کاي

عالوه بر اینکه . میان فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان الکترونیکی رابطه وجود دارد

نشان داد که بین تعامل  ها یادگیرنده رابطه مثبت وجود دارد، یافته

هل، نقش گر همچون جنسیت، تأ رابطه برخی متغیرهاي مداخله

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی
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the Relationship between Frequency of 
and Student Persistence in Distance Education
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In this study, we aimed to assess the relationship between 
and some intervening variables with student persistence

This study was a descriptive-analytical survey comprising
students in three universities in Iran, of which 744 students were

made questionnaires about persistent and non-persistent s

The frequency of instructional interaction was positively correlated 
learning courses. Apart from finding a positive relation

earner- learner interaction, we found a positive and significant 
-instructor interaction and student persistence as well

intervening variables such as sex, marriage, and personal role 
persistence rates in e-learning courses. 

the frequency of interaction, especially the relation student
will increase the student persistence and commitment. Since persistence rate is 

education, our results emphasize that instructional institutions as 
universities can increase the persistence rates of e-learning courses by increas

Instruction, Communication, Persistence  

را  گربرخی متغیرهاي مداخله فراوانی تعامل آموزشی ورابطه این پژوهش 

  .می دهدمورد بررسی قرار 

جامعه آماري آن . استتحلیلی و به روش پیمایشی  -پژوهش از نوع توصیفی

اي بگیري تصادفی طبقه نفر با روش نمونه 744. آموزش الکترونیکی در سه دانشگاه کشور بود

. شدبود که توسط محقق ساخته  رو ناماندگاابزار پژوهش دو پرسشنامه دانشجویان ماندگار 

طرفه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مربع کاي تحلیل واریانس یک

میان فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان الکترونیکی رابطه وجود دارد ها نشان داد

یادگیرنده رابطه مثبت وجود دارد، یافته -یاددهنده و تعامل یادگیرنده -مشخص شد میان تعامل یادگیرنده

رابطه برخی متغیرهاي مداخلههمچنین، . ر وجود دارددا یاددهنده و ماندگاري رابطه معنی

  .شناسایی شد فرد در زندگی با ماندگاري
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relationship between the frequency of 
with student persistence in distance 

analytical survey comprising 5287 
students were selected 
ersistent students were 

positively correlated with student 
a positive relationship between 

positive and significant 
and student persistence as well. Moreover, we 

role were significantly 

relation student-instructor 
persistence rate is a 

that instructional institutions as 
increasing instructional 
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ویژه تعامل میان استاد و  همیزان و دفعات تعامل آموزشی ب

درباره آموزش  ي عمدهها نگرانی در حالی که یکی از

ب توانند با فراهم آوردن شرایط مناس سسات آموزشی می

گیري تعامل آموزشی برخط و افزایش آن، تا حدودي از میزان این نگرانی کاسته و ماندگاري دانشجویان در آموزش برخط 

هایی از جمله جدایی یاددهنده  اي است که با ویژگی

یرنده نسبت و مکانی، ارتباط غیر مجاورتی یاددهنده و یادگیرنده و کنترل بیشتر فرآیند آموزش توسط یادگ

 هاده و مطالعه فردي و یادگیري مستقلها، مسئولیت یادگیري را بر عهده یادگیرنده ن

به سخن دیگر در آموزش . دهد عنوان راهبردي اساسی پیش روي یادگیرنده در این نظام قرار می

نی اما رویکردهاي جدید این نظام یع تقل در محیط مورد عالقه شخصی است

Online Learning( اي را  هاي یادگیري ویژه محیط

هاي ارتباط گروهی تبدیل  دور به محیط هاي جدا شده و فردي موجود در مؤسسات آموزش باز و از

انجام  Sibleyو  Riffellاي که توسط  طور مثال در مطالعه

رس بودن مربی به صورت برخط را گرفته است، یادگیرندگان عواملی چون تعامل منظم، محتواي برخط، بازخورد سریع و در دست

نیز وجود دارد که بر نقش تعامل میان یادگیرنده و محیط 

 .]4[ اند بندي او به آموزش تأکید کرده

 Moore، Wagner، Khuنظرانی چون  توسط صاحب

توان شکافی را در ادبیات موجود در زمینه  اما می

ویژه در فضاي  هب. هاي آموزشی در دروس برخط مشاهده کرد

رسد یکی از دالیل آن نوپایی رویکرد  به نظر می

اما . شود هاي سنتی چهره به چهره عامل مهمی محسوب می

، این )Offline و Online( هاي الکترونیکی برخط یا نابرخط

تا چه حد در این انتقادها  مذکور، که منتقدان

ی در نظام آموزش از دور به ویژه در رویکرد آموزش الکترونیکی و 

ی ال از آن جهت ضرورت دارد که اگر درك مستندي درباره نقش تعامل در رویکردهاي آموزش

حمایت از جذب دانشجو و ماندگاري دانشجویان در 

هاي برخط  دهندگان آموزش صورت است که ارایه

گونه مؤسسات در جهت  تواند به این هاي برگرفته از تحقیقات می

هاي  کنندگان در فعالیت اند تا تعامل میان تمامی شرکت

گیرد تا یک هدف  تعامل آموزشی عبارتست از تراکنشی که میان یادگیرنده و یاددهنده صورت می

هاي معاصر و در زمینه آموزش از دور مورد  هایی است که در آنها تعامل از طریق فناوري

هاي پیوسته و  مجموعه پیام«عنوان ه تعامل را ب

 ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

میزان و دفعات تعامل آموزشی ب هکند هرچ کید میتأطور که ادبیات تحقیق  همان

در حالی که یکی از. یابد افزایش میدانشجو افزایش یابد، تعهد دانشجویان براي ماندن در تحصیل 

سسات آموزشی میؤکه م  بر این است این نتایج تاکیدي ،مربوط به نرخ ماندگاري است

گیري تعامل آموزشی برخط و افزایش آن، تا حدودي از میزان این نگرانی کاسته و ماندگاري دانشجویان در آموزش برخط 

    یادگیري الکترونیکی، آموزش، تعامل، ماندگاري

Distance Education( اي است که با ویژگی افزوده نظام آموزشی نو و امکان

و مکانی، ارتباط غیر مجاورتی یاددهنده و یادگیرنده و کنترل بیشتر فرآیند آموزش توسط یادگ زمانی

ها، مسئولیت یادگیري را بر عهده یادگیرنده ن این ویژگی. ]1[ به یاددهنده همراه است

Independent Learning( عنوان راهبردي اساسی پیش روي یادگیرنده در این نظام قرار می را به

تقل در محیط مورد عالقه شخصی استاز دور مرسوم، تأکید بر آموزش فردي و یادگیري مس

 )E-learning or Distance learning( و برخط )Online Learning

هاي جدا شده و فردي موجود در مؤسسات آموزش باز و از کنند که در آنها محیط

طور مثال در مطالعه هب. ستا ، خصیصه حیاتی آنها)Interaction( که تعامل

گرفته است، یادگیرندگان عواملی چون تعامل منظم، محتواي برخط، بازخورد سریع و در دست

نیز وجود دارد که بر نقش تعامل میان یادگیرنده و محیط برخی مطالعات  .]3[ اند ثر در موفقیتشان ذکر کرده

بندي او به آموزش تأکید کردهو پای )Persistence( گیري پیامدهاي مثبت همچون ماندگاري

توسط صاحب هاي آموزشی چهره به چهره در مطالعات منظمی اهمیت تعامل در دوره

، Burke، Kearsley و Fahy اما می .مورد بررسی قرار گفته است

هاي آموزشی در دروس برخط مشاهده کرد بررسی رابطه تعامل آموزشی با ماندگاري دانشجویان و تکمیل برنامه

به نظر می که به این موضوع پرداخته باشد وحقیقی را یافت پژوهشی کشورمان شاید نتوان ت

 . سسات آموزشی استهاي برخط در مؤ

هاي سنتی چهره به چهره عامل مهمی محسوب می دانیم که تعامل براي اثربخشی تجارب یادگیري در کالس

هاي الکترونیکی برخط یا نابرخط محور و آموزش دور اعم از شکل مرسوم کتابمنتقدان نظام آموزش از 

که منتقدان باشد می مسئله مهمی که مطرح است این .دانند هاي تعاملی می

ی در نظام آموزش از دور به ویژه در رویکرد آموزش الکترونیکی و کنند تعامل جای محق هستند؟ آیا واقعا آنگونه که منتقدین ادعا می

ال از آن جهت ضرورت دارد که اگر درك مستندي درباره نقش تعامل در رویکردهاي آموزشؤمجازي ندارد؟ پاسخ دادن به این س

حمایت از جذب دانشجو و ماندگاري دانشجویان در . ال خواهد بودؤاین نظام وجود نداشته باشد، گسترش آن در کشور همواره زیر س

صورت است که ارایه تنها در این. هاي تعاملی است هاي برخط منوط به استفاده از رهیافت

هاي برگرفته از تحقیقات می ها و سیاست مشی کارگیري خط هب. دتوانند به راه خود ادامه دهن

  . ]5[ ایجاد یک محیط تعاملی در آموزش برخط کمک کند

اند تا تعامل میان تمامی شرکت برداري قرار گرفته هاي ارتباطات در تعلیم و تربیت مورد بهره

تعامل آموزشی عبارتست از تراکنشی که میان یادگیرنده و یاددهنده صورت می .]5[ موزشی را توسعه دهند

هایی است که در آنها تعامل از طریق فناوري این تعریف مناسب بحث

تعامل را ب Andersonو  Gurawardena ،lowe .]6[ تأکید و حمایت قرار گرفته است

 . ]7[ اند تعریف کرده» طور دو جانبه رد و بدل شده
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همان :گیري یجهنت

دانشجو افزایش یابد، تعهد دانشجویان براي ماندن در تحصیل 

مربوط به نرخ ماندگاري است ،برخط

گیري تعامل آموزشی برخط و افزایش آن، تا حدودي از میزان این نگرانی کاسته و ماندگاري دانشجویان در آموزش برخط  براي شکل

  .را افزایش دهند

  

 واژگان کلیدي

یادگیري الکترونیکی، آموزش، تعامل، ماندگاري

  

 مقدمه 

Distance Education( آموزش از دور 

زمانی و یادگیرنده از لحاظ

به یاددهنده همراه است

)Independent Learning

از دور مرسوم، تأکید بر آموزش فردي و یادگیري مس

 یادگیري الکترونیکی

کنند که در آنها محیط معرفی می

که تعامل ]2[ شوند می

گرفته است، یادگیرندگان عواملی چون تعامل منظم، محتواي برخط، بازخورد سریع و در دست

ثر در موفقیتشان ذکر کردهعنوان عوامل مؤ به

گیري پیامدهاي مثبت همچون ماندگاريیادگیري در شکل

اهمیت تعامل در دوره 

،Hu، Andersonو 

بررسی رابطه تعامل آموزشی با ماندگاري دانشجویان و تکمیل برنامه

پژوهشی کشورمان شاید نتوان ت

هاي برخط در مؤ آموزش

دانیم که تعامل براي اثربخشی تجارب یادگیري در کالس همه می

منتقدان نظام آموزش از 

هاي تعاملی می نظام را فاقد رهیافت

محق هستند؟ آیا واقعا آنگونه که منتقدین ادعا می

مجازي ندارد؟ پاسخ دادن به این س

این نظام وجود نداشته باشد، گسترش آن در کشور همواره زیر س

هاي برخط منوط به استفاده از رهیافت کالس

توانند به راه خود ادامه دهن می

ایجاد یک محیط تعاملی در آموزش برخط کمک کند

هاي ارتباطات در تعلیم و تربیت مورد بهره فناوري

موزشی را توسعه دهندآ

این تعریف مناسب بحث. آموزشی تحقق یابد

تأکید و حمایت قرار گرفته است

طور دو جانبه رد و بدل شده به
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استدالل  Holmberg. گذاري شده است

 زمانی داراي برتري است که از طریق مکاتبات پستی یا با تلفن حمایت شود

زاده  ابراهیم. حتواي دوره آموزشی باشدالزم به توجه است که محیط یادگیرنده ممکن است شامل یاددهنده، یادگیرندگان و م

گذشته «دارد  بیان می کند و محتوا معرفی می

یادگیري، حاصل  -فرآیند آموزش یعنی یاددهی

واسطه اهمیت اصطالح تعامل، الزم است 

برانگیز، این  هاي تعجب از سوء تفاهم گوید براي اجتناب

: آموزش از دور اشاره کرده استبه سه نوع تعامل در 

شامل انواع مختلفی  ،در اولین نوع تعامل

بر اساس . ]10[ است اي افزار رایانه شنیداري و نرم

. گیرد ی است که در فرایندهاي تدریس و یادگیري انجام می

آنها تعامل . از تعامل مطرح کرده، ناکافی است

ی است که یها اند که اشاره به تعامل بین یادگیرنده و فناوري

، Suttonطبق نظر . مطرح کرده است 

هایشان نیستند، از طریق  کالسی شکلی از تعامل است که طبق آن برخی از یادگیرندگانی که خود به طور مستقیم در تعامل با هم

 .]11[ به عبارت دیگر، دیگران به نیابت از آنها در تعامل هستند

در فضاي آموزش از دور، براي  ،همه اشکال تعامل

به همین صورت . باشد عنصر مشترك هر یک از سه شکل تعامل می

کنندگان، امکان  افتد و بدون تعامل فعال با دیگر شرکت

. عنوان چیز متمایزي از تعامله تحقق آن وجود ندارد، بنابراین تعامل نیابتی، نوع دیگري از همه اشکال تعامل است نه ب

محتوا  -، تعامل یاددهنده)رسانتعامل بین مد

شش نوع تعامل  ،1شکل .]6[ )هاي هوشمند دارد

و  Andersonنظرانی چون  معرفی شد و سپس توسط صاحب

  

یید علمی ، به صورت مستند مورد تأهاي حضوري

به این هاي چهره به چهره انجام داده و 

که افزایش تعامل بین این دو، به طور مثبت مرتبط با پیشرفت یادگیرنده و نگرش مثبت او نسبت به یادگیري 

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

گذاري شده است ترین نوع آن یعنی مطالعه مستقل، ارزش تعامل در آموزش از دور، حتی در سنتی

زمانی داراي برتري است که از طریق مکاتبات پستی یا با تلفن حمایت شود ،میان یادگیرنده و یاددهنده 

الزم به توجه است که محیط یادگیرنده ممکن است شامل یاددهنده، یادگیرندگان و م

محتوا معرفی میرین آنها را یاددهنده، یادگیرنده و ضمن اشاره به عناصر اصلی آموزش و پرورش، مهمت

فرآیند آموزش یعنی یاددهی گفتتوان  از این که کدام یک از این سه عنصر در محور نظام آموزشی قرار گیرد، می

واسطه اهمیت اصطالح تعامل، الزم است  هکند که ب می مطرح Moore .]9[» یادگیرنده و محتوا است ،تعامل هر سه عنصر یاددهنده

گوید براي اجتناب می در عین حال وي. توافق عمومی باشدمورد تعریفی از آن ارائه شود که 

به سه نوع تعامل در  Moore. را به طور دقیق مشخص سازد تعریف باید مفاهیم جزئی مربوط به آن

در اولین نوع تعامل ،محتوا. یادگیرنده -یرندهیاددهنده و تعامل یادگ -محتوا، تعامل یادگیرنده

شنیداري و نرم -اي همچون مواد چاپی، انتشارات دیداري، شنیداري یا دیداري

ی است که در فرایندهاي تدریس و یادگیري انجام مییها برگیرنده همه فعالیت ، تعامل در نگاهی گسترده، در

Gunawarden کنند که آنچه  استدالل میMoore از تعامل مطرح کرده، ناکافی است

Mediated Communication( اند که اشاره به تعامل بین یادگیرنده و فناوري  را مطرح کرده

  .]8[ شود میاز آنها استفاده  ی

 )Successor Interaction( ، شکل پنجمی از تعامل را به نام تعامل جانشین

شکلی از تعامل است که طبق آن برخی از یادگیرندگانی که خود به طور مستقیم در تعامل با هم

به عبارت دیگر، دیگران به نیابت از آنها در تعامل هستند. گیرند بین دیگران، یاد می مشاهده و پردازش کیفیت تعامالت

همه اشکال تعاملدارد  بیان می وي. پنجم تعامل را رد می کندرم و ، نوع چها

عنصر مشترك هر یک از سه شکل تعامل می ،واسط - تعامل یادگیرنده. تعامل نقش واسط یا میانجی دارند

افتد و بدون تعامل فعال با دیگر شرکت فاق میچیزي است که فقط در ترکیب با اشکال دیگر تعامل ات

تحقق آن وجود ندارد، بنابراین تعامل نیابتی، نوع دیگري از همه اشکال تعامل است نه ب

تعامل بین مد(یاددهنده  - تعامل یاددهنده: ، سه نوع دیگر از تعامل را معرفی کرده است

هاي هوشمند دارد که اشاره به برنامه(محتوا  -و تعامل محتوا) براي بسط و کاربرد اهداف محتوا

معرفی شد و سپس توسط صاحب Moore سه نوع اصلی آن ابتدا توسط دهد که

 .]7[ گسترش پیدا کرده است

   ]12[ انواع تعامل آموزشی: 1شکل 

هاي حضوري اهمیت تعامل بین یاددهنده و یادگیرندگان براي کسب نتایج مثبت در آموزش

Flanders هاي چهره به چهره انجام داده و  یادگیرنده در کالس -مطالعات زیادي درباره تعامل یاددهنده

که افزایش تعامل بین این دو، به طور مثبت مرتبط با پیشرفت یادگیرنده و نگرش مثبت او نسبت به یادگیري 

 

 

تعامل در آموزش از دور، حتی در سنتی

 کند که تعامل انفرادي می

الزم به توجه است که محیط یادگیرنده ممکن است شامل یاددهنده، یادگیرندگان و م. ]7،8[

ضمن اشاره به عناصر اصلی آموزش و پرورش، مهمت

از این که کدام یک از این سه عنصر در محور نظام آموزشی قرار گیرد، می

تعامل هر سه عنصر یاددهنده

تعریفی از آن ارائه شود که 

تعریف باید مفاهیم جزئی مربوط به آن

محتوا، تعامل یادگیرنده - تعامل یادگیرنده

اي همچون مواد چاپی، انتشارات دیداري، شنیداري یا دیداري از محصوالت رسانه

، تعامل در نگاهی گسترده، درMooreتعریف 

Hillman ،Willis  وGunawarden

ediated Communication( میانجی -یادگیرنده

یدر کالس درس الکترونیک

 Suttonشکل پنجمی از تعامل را به نام تعامل جانشین ،

شکلی از تعامل است که طبق آن برخی از یادگیرندگانی که خود به طور مستقیم در تعامل با هماین 

مشاهده و پردازش کیفیت تعامالت

 Andersonنوع چها ،

تعامل نقش واسط یا میانجی دارند

چیزي است که فقط در ترکیب با اشکال دیگر تعامل ات ،تعامل نیابتی

تحقق آن وجود ندارد، بنابراین تعامل نیابتی، نوع دیگري از همه اشکال تعامل است نه ب

Andersonسه نوع دیگر از تعامل را معرفی کرده است ،

براي بسط و کاربرد اهداف محتوا(

دهد که آموزشی را نشان می

Garrison گسترش پیدا کرده است

  

اهمیت تعامل بین یاددهنده و یادگیرندگان براي کسب نتایج مثبت در آموزش

Flanders. قرار گرفته است

که افزایش تعامل بین این دو، به طور مثبت مرتبط با پیشرفت یادگیرنده و نگرش مثبت او نسبت به یادگیري رسیده است نتیجه 

 .]13[باشد  می



ان دانشجویان اي را درباره تعامل استاد و دانشجو در می

افتد با  هاي درس اتفاق می که در درون کالس

دهد  نتایج حاصل، نشان می. افتد، تمایز قائل شده است

، ماندگاري ]13[ محتواي تعامل رسمی و غیررسمی بین استادان و دانشجویان دوره لیسانس مرتبط با پیشرفت دانشجو

اي از ادبیات پژوهشی مربوط به  مقدار قابل مالحظه

درباره ترك تحصیل دانشجویان  Tinto. مطرح شده است

در یک مؤسسه خاص، نتیجه  ،ماندگاري، یعنی تعهد دانشجو به تکمیل برنامه مطالعاتی خود

   .]4[ باشد

هاي چهار  بود که در دانشگاه طی دوره) محلی

. هاي دانشجویی حضوري دیگري به کار بردند

را درباره دانشجویان لیسانس رشته کامپیوتر به کار بردند و نتیجه 

تعامل غیر (در حالی که یکپارچگی اجتماعی 

انجام داده بود به  Tinto که با تکرار تحقیقی

هاي رسمی و غیررسمی به طور مثبت با ماندگاري دانشجو مرتبط 

هاي سازمانی  بیشتر بر روي مشخصهدهد که در آن تأکید 

با توجه به اینکه این مطالعه پژوهشی به دنبال یافتن رابطه میان فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان بوده است، 

وجود دارند که بر تعامل و همچنین تصمیم دانشجویان براي ماندگاري در 

توان به برخی متغیرهاي جمعیت شناختی اشاره کرد که رابطه آنها با تعامل آموزشی 

با هدف بررسی تفاوت موجود در . جنسیت است

ها نسبت به مردان کمتر است و  گیرد که دفعات همکاري زنان در مباحثه

بوده  )Linguist List( شناسی درصد مردان از نظر فهرست زبان

دارند و اینکه  )Adversarial( هاي ارتباطی رقابتی

اغلب بر پایه مفهوم  Herringکه مطالعات 

هاي جنسیتی مبتنی بر مفهوم یادگیري رسمی نشان داد که در 

 هستند، در حالیکه مردان به تعامل توضیحی

هاي  نهایی عاملی کافی براي همه تفاوتاست که جنسیت به ت

از جمله متغیرهایی است که به  کند، به دلیل اشتغاالتی که از جهات مختلف براي پدر و یا مادر ایجاد می

با  Telloدر این خصوص، . عنوان یکی از موانع محیطی دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است

گیرد که درصد تقریبا مشابهی از  هاي جمعیت شناختی دانشجویان ماندگار در تحصیل و ناماندگاران، نتیجه می

سال دارند و بر این اساس این متغیر  18اند که در خانه فرزند زیر 

 )Role( گیري مشابهی را درباره نقش نتیجه

دانشجویی،  بدین معنی که مسئولیت اصلی دانشجو در زندگی کدام یک از موارد صرفاً

کند که درصد تقریبا مشابهی از ماندگاران  مشاهده می

 .]8[اي بوده است  اند که نقش اصلی آنها در زندگی به عنوان یک کارمند حرفه

هاي  به استناد ادبیات موجود و پژوهش در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، سعی شده تا نشان داده شود که اوالً

ر مستقل تا عنوان یک متغیی تعامل آموزشی به 

 ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

اي را درباره تعامل استاد و دانشجو در می بررسی گسترده Terenziniهمچنین ، Chapmanو 

که در درون کالس) علمی(این مطالعات بین تعامل رسمی . اند هاي حضوري انجام داده

افتد، تمایز قائل شده است که بیرون از کالس درس اتفاق می) تفریحی|  اجتماعی

محتواي تعامل رسمی و غیررسمی بین استادان و دانشجویان دوره لیسانس مرتبط با پیشرفت دانشجو

مقدار قابل مالحظه .باشد درجه دانشگاهی می فتدریا تا ]4[ تکمیل تحصیل

مطرح شده است Tintoت که توسط اي اس ماندگاري و ترك تحصیل، برگرفته از نظریه

ماندگاري، یعنی تعهد دانشجو به تکمیل برنامه مطالعاتی خود ،کند که طبق آن

Integration( باشد علمی و اجتماعی دانشجو و اجتماع درون آن مؤسسه می

محلی(به طور عمده مربوط به دانشجویان لیسانس بومی  Tintoدر حالیکه پژوهش 

هاي دانشجویی حضوري دیگري به کار بردند دیدند، محققان بعدي شبکه نظري مشابهی را براي گروه

Chapman  در مطالعه خودشان، مدلTinto  را درباره دانشجویان لیسانس رشته کامپیوتر به کار بردند و نتیجه

در حالی که یکپارچگی اجتماعی . تري بر ماندگاري دانشجو دارد اثر قوي) تعامل رسمی(گرفتند که یکپارچگی علمی 

   .]14[ اینگونه نیست

با تکرار تحقیقی ،و همکاران Wangو  ،Huو   Khuهمچون و دیگر محققین

هاي رسمی و غیررسمی به طور مثبت با ماندگاري دانشجو مرتبط  هایی با زمینه دانشجو در محیط-این نتیجه رسیدند که تعامل استاد

دهد که در آن تأکید  مدل عمومی را پیشنهاد می Tinto ،Pascarellaبا مرور طرح 

   .]15[ مؤسسه آموزشی و اهمیت تالش دانشجو صورت گرفته است

با توجه به اینکه این مطالعه پژوهشی به دنبال یافتن رابطه میان فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان بوده است، 

وجود دارند که بر تعامل و همچنین تصمیم دانشجویان براي ماندگاري در  اي از عوامل درك این موضوع نیز مهم است که دامنه

توان به برخی متغیرهاي جمعیت شناختی اشاره کرد که رابطه آنها با تعامل آموزشی  در این خصوص، می. برنامه آموزشی موثر هستند

جنسیت است ،از جمله این متغیرها. و ماندگاري مورد توجه گروهی از محققین قرار گرفته است

گیرد که دفعات همکاري زنان در مباحثه نتیجه می Herringهاي تعاملی مردان و زنان، 

درصد مردان از نظر فهرست زبان 50میانگین لغات بکار رفته توسط زنان در هر مشارکت به میزان 

Herring هاي ارتباطی رقابتی نتیجه گرفته است که زنان گرایش به حذف اولویت

که مطالعات  در حالی. ]6[ هاي واسط رایانه دارند زنان گرایش به حذف مشارکت در تعامل در مباحثه

هاي جنسیتی مبتنی بر مفهوم یادگیري رسمی نشان داد که در  با هدف بررسی تفاوت Fahyام شده، مطالعات یادگیري غیررسمی انج

هستند، در حالیکه مردان به تعامل توضیحی )Epistolary( اي هاي نامه اي، زنان عالقمند به تعامل

است که جنسیت به تمتذکر شده  Fahyهمچنین، . عالقه نشان دادند

  .]6[ موجود در تعامل نیست

به دلیل اشتغاالتی که از جهات مختلف براي پدر و یا مادر ایجاد می، داشتن فرزند در خانه

عنوان یکی از موانع محیطی دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است

هاي جمعیت شناختی دانشجویان ماندگار در تحصیل و ناماندگاران، نتیجه می

اند که در خانه فرزند زیر  اعالم کرده) درصد 2/62(و ناماندگاران ) درصد

نتیجه Tello. تواند به عنوان یک عامل موثر در ترك تحصیل دانشجویان مطرح باشد

بدین معنی که مسئولیت اصلی دانشجو در زندگی کدام یک از موارد صرفاً. کند ائه میدانشجویان آموزش الکترونیکی ار

مشاهده می Telloدر نتیجه این تحقیق . باشد اي می پدري یا مادري و یا یک کارمند حرفه

اند که نقش اصلی آنها در زندگی به عنوان یک کارمند حرفه اعالم کرده) درصد 9/65(و ناماندگاران 

در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، سعی شده تا نشان داده شود که اوالً

ی تعامل آموزشی به وانفرا ثانیاً. یادگیري دارد-پیشین، تعامل در این نظام نقش اساسی در فرایند یاددهی
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 Pascarella  و

هاي حضوري انجام داده لیسانس دانشگاه

اجتماعی(تعامل غیررسمی 

محتواي تعامل رسمی و غیررسمی بین استادان و دانشجویان دوره لیسانس مرتبط با پیشرفت دانشجوفراوانی و 

تکمیل تحصیلو  ]15[ دانشجو

ماندگاري و ترك تحصیل، برگرفته از نظریه

کند که طبق آن مدلی را معرفی می

Integration( یکپارچگی

در حالیکه پژوهش  

دیدند، محققان بعدي شبکه نظري مشابهی را براي گروه ساله آموزش می

Pascarella  وChapman

گرفتند که یکپارچگی علمی 

اینگونه نیست) میرس

 Pascarella و دیگر محققین

این نتیجه رسیدند که تعامل استاد

با مرور طرح . ]8[ است

مؤسسه آموزشی و اهمیت تالش دانشجو صورت گرفته است) ساختاري(

با توجه به اینکه این مطالعه پژوهشی به دنبال یافتن رابطه میان فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان بوده است،  

درك این موضوع نیز مهم است که دامنه

برنامه آموزشی موثر هستند

و ماندگاري مورد توجه گروهی از محققین قرار گرفته است

هاي تعاملی مردان و زنان،  سبک

میانگین لغات بکار رفته توسط زنان در هر مشارکت به میزان 

Herringهمچنین، . است

زنان گرایش به حذف مشارکت در تعامل در مباحثه

یادگیري غیررسمی انج

اي، زنان عالقمند به تعامل هاي رایانهکنفرانس

)Epository( عالقه نشان دادند

موجود در تعامل نیست

داشتن فرزند در خانه 

عنوان یکی از موانع محیطی دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است

هاي جمعیت شناختی دانشجویان ماندگار در تحصیل و ناماندگاران، نتیجه می بررسی تفاوت

درصد 8/54(اران ماندگ

تواند به عنوان یک عامل موثر در ترك تحصیل دانشجویان مطرح باشد نمی

دانشجویان آموزش الکترونیکی ار

پدري یا مادري و یا یک کارمند حرفه

و ناماندگاران ) درصد 1/63(

در این مقاله که حاصل پژوهشی میدانی است، سعی شده تا نشان داده شود که اوالً

پیشین، تعامل در این نظام نقش اساسی در فرایند یاددهی
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همچنین، تالش شده است . هاي الکترونیکی رابطه داشته باشد

  .رابطه بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی با ماندگاري دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد

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

هاي دولتی  این سه دانشگاه به این دلیل انتخاب شدند که تنها دانشگاه

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

  .هاي مورد نظر نمایش داده شده است

  هاي الکترونیکی در مجموع سه دانشگاه

  نرخ )درصد

 ناماندگاران ماندگاري

2/15 78/0 

3/33 70/0 

7/45 71/0 

9/48 92/0 

2/21 93/0 

2/9 81/0 

1  /2 75/0 

8/6 82/0 

9/26 79/0 

8/16 87/0 

61/22 808/0 

 و  Krejcie هاي مربوط به محاسبه تعداد نمونه از جمله رابطه

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

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

محقق در چند روز متوالی برگزاري امتحانات به 

آوري  را بین آنان توزیع و پس از تکمیل جمع

هاي متعددي با مسئولین سه  ماسنیز مکاتبات و ت

دانشگاه جهت دریافت ایمیل و یا تلفن این گروه از دانشجویان انجام گرفت و تالش شد از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل و یا 

اران و بر این اساس، نمونه واقعی تحقیق که شامل دو گروه ماندگ

برابر نمونه  2کل جامعه مورد تحقیق است و بیش از 

تحصیلی  هاي هاي مربوط به هر یک از رشته

 1389،1390هاي  کنندگان، تعداد ماندگاران و تعداد ناماندگاران براي سه سال مورد مطالعه یعنی سال

یک از  هاي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر

 . هاي تحصیلی از نرخ پاسخ مناسبی برخوردار شوند

 .هاي تحصیلی الکترونیکی به تفکیک گروه ماندگاران و ناماندگاران نمایش داده شده است

طور معمول میزان دریافت پاسخ آن  هگیرد، ب

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

هاي الکترونیکی رابطه داشته باشد انشجویان دوره کارشناسی در آموزشتواند با ماندگاري د

رابطه بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی با ماندگاري دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد

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

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

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

هاي مورد نظر نمایش داده شده است کنندگان و به تفکیک دانشگاه تعداد شرکتجامعه آماري تحقیق با عنوان 
  

هاي الکترونیکی در مجموع سه دانشگاه هجامعه آماري، نرخ پاسخ و نرخ ماندگاري رشت: 1جدول

 رشته تحصیلی
شرکت تعداد 

 کنندگان

درصد(نرخ پاسخ 

 ماندگاران

 4/22 207 مهندسی صنایع

 5/65 120 مهندسی فناوري اطالعات

 5/56 120 )افزارنرم (مهندسی کامپیوتر 

 8/27 606 علوم حدیث

 6/10 771 علوم و معارف قرآن

 8/4 918 مهندسی فناوري اطالعات

 2/6 775 )سخت افزار(مهندسی کامپیوتر 

 4/7 806 )نرم افزار(مهندسی کامپیوتر 

 6/65 125 )مخابرات(مهندسی برق 

 4/8 837 حقوق

 51/27 5285 میانگین/ جمع کل

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

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

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

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

را بین آنان توزیع و پس از تکمیل جمع) ماندگاران(هاي مربوط به دانشجویان در حال تحصیل  دانشگاه مراجعه و پرسشنامه

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

دانشگاه جهت دریافت ایمیل و یا تلفن این گروه از دانشجویان انجام گرفت و تالش شد از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل و یا 

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

کل جامعه مورد تحقیق است و بیش از % 14برابر  نفر تعیین شد که تقریباً 744 ،ناماندگاران از سه دانشگاه هدف است

هاي مربوط به هر یک از رشته رشته تحصیلی بود، تالش شد تا داده ،ها از آنجا که در این تحقیق، واحد تحلیل داده

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

  

هاي تحقیق بین ماندگاران و ناماندگاران هر هاي هدف، تالش شد پرسشنامه بر اساس اطالعات به دست آمده از دانشگاه

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

هاي تحصیلی الکترونیکی به تفکیک گروه ماندگاران و ناماندگاران نمایش داده شده است نرخ پاسخ هر یک از رشته

گیرد، ب اتی که ارسال پرسشنامه از طریق ایمیل و اینترنت انجام میشود که در تحقیق

 

 

تواند با ماندگاري د چه حد می

رابطه بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی با ماندگاري دانشجویان آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد

  

 ها مواد و روش

کنندگان در تحقیق،  شرکت

رسمی براي تحصیل به صورت الکترونیکی پذیرش شده

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

جامعه آماري تحقیق با عنوان  1ل در جدو. اند کرده

 دانشگاه

خواجه 

نصیرالدین 

 طوسی

علوم قرآن و 

 حدیث

  

 شیراز

  

در حالی که با توجه به

Morgan 358، عددي برابر

پذیري نتایج، بهترین زمان براي جمع قابلیت تعمیم

طور حضوري در محل دانشگاه برگزار می الکترونیکی که به

دانشگاه مراجعه و پرسشنامه

براي دریافت اطالعات مربوط به دانشجویان ترك تحصیل کرده . کرد

دانشگاه جهت دریافت ایمیل و یا تلفن این گروه از دانشجویان انجام گرفت و تالش شد از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل و یا 

، هر چند در دفعات مکرر،تماس تلفنی

ناماندگاران از سه دانشگاه هدف است

 .باشد اسمی تحقیق می

از آنجا که در این تحقیق، واحد تحلیل داده 

الکترونیکی شامل تعداد ثبت

  . آوري شود جمع 1391و

بر اساس اطالعات به دست آمده از دانشگاه

هاي تحصیلی الکترونیکی به گونه رشته

نرخ پاسخ هر یک از رشته 1 در جدول

شود که در تحقیق یادآور می



Duhamel  نرخ پاسخ تحقیقاتشان را که از طریق

  . ]8[ اند ه نوبت ارسال پرسشنامه اعالم کرده

شد  سوال را شامل می 26االت مربوط به مشخصات فردي، 

پرسشنامه، پس از تدوین اولیه، براي معتبر ساختن هر دو 

کردند،  اي از آن دو در اختیار اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از اساتید دانشگاهی که در ارائه آموزش الکترونیکی فعالیت می

همچنین . هاي نهایی به تایید اساتید رسید االت و اضافه نمودن سواالت جایگزین، پرسشنامه

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

براي هر دو پرسشنامه ماندگاران و ، 18نسخه 

 .دهنده روایی مطلوب براي این ابزارها است

اي ارتباطی آموزش الکترونیکی ر مستقل تحقیق فراوانی تعامل آموزشی بود که منظور از آن تعداد دفعات استفاده از ابزاره

توسط دانشجویان و ) Email( یو پست الکترونیک

جهت تعیین شاخص تعامل مربوط به هر رشته تحصیلی که در حقیقت فراوانی تعامل 

االت ندگار و ناماندگار در تحصیل به سؤهاي دانشجویان ما

. فراوانی تعامل آموزشی محاسبه و از آن براي تعیین شاخص فراوانی انواع تعامل آموزشی براي هر رشته تحصیلی برخط استفاده شد

 .سبه شاخص کلی تعامل آموزشی هر رشته تحصیلی برخط استفاده شد

که اشاره به تعهد و پایبندي دانشجو به مؤسسه آموزشی 

هاي آن رشته  نام خط، ابتدا تعداد ثبتبراي تعیین نرخ ماندگاري مربوط به هر رشته تحصیلی بر

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

دانشجویان ترك تحصیل کرده هم شامل افرادي هستند که به طور رسمی از ادامه 

به طور غیر رسمی  ون دالیل مدیریتی، مردود شدن و غیره

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

کسر و عدد به دست آمده که  هاي آن رشته

نام کنندگان تقسیم شد تا نرخ ماندگاري دانشجویان آن رشته 

  .ي الکترونیکی به تفکیک سه دانشگاه نمایش داده شده است

 
  هاي تحصیلی برخط

محاسبه فراوانی و میانگین . ابتدا در سطح ده رشته برخط، فراوانی و میانگین هر یک از شش نوع تعامل آموزشی محاسبه شد

عنوان یک تحلیل اکتشافی و با هدف آشنایی بیشتر با 

در بررسی تفاوت میان . هاي تحقیق، رابطه بین هر یک از انواع تعامل آموزشی برخط با انواع دیگر مورد بررسی قرار گیرد

طور  ن آنها تفاوت وجود دارد و از این جهت الزم است که این تفاوت به

تعامل گیري انواع دیگر  اسی براي شکلیاددهنده یک عامل اس

یاددهنده با پنج نوع دیگر تعامل آموزشی با استفاده از 

نتایج حاصل نشان داد که اگر چه در . مورد بررسی قرار گرفت

یادگیرنده در سطح رشته برخط  -یاددهنده را با میانگین نمرات تعامل یادگیرنده

 ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

Duhamel و Schillewaert، Langerak در این خصوص. از روش سنتی کمتر است

Email(  ه نوبت ارسال پرسشنامه اعالم کردهبراي س %36تا  %22انجام گرفته بود بین

االت مربوط به مشخصات فردي، و ناماندگاران که عالوه بر سؤ ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ماندگاران

براي معتبر ساختن هر دو . که در تهیه آنها از ابزار پژوهش تحقیقات مرتبط نیز استفاده شده است

اي از آن دو در اختیار اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از اساتید دانشگاهی که در ارائه آموزش الکترونیکی فعالیت می

 .ها اعمال گردید قرار گرفت و نظر آنان در اصالح و تهیه فرم نهایی پرسشنامه

االت و اضافه نمودن سواالت جایگزین، پرسشنامهؤپس از حذف و یا تغییر برخی از س

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

نسخه  SPSSافزار نرمقدار توسط این م. استفاده شد دهد، گیري را مورد سنجش قرار می

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

ر مستقل تحقیق فراوانی تعامل آموزشی بود که منظور از آن تعداد دفعات استفاده از ابزاره

و پست الکترونیک) Discussion Forum(، تاالرهاي مباحثه )Chat(همچون گفتگوي برخط 

جهت تعیین شاخص تعامل مربوط به هر رشته تحصیلی که در حقیقت فراوانی تعامل . اساتید براي برقراري تعامل آموزشی است

هاي دانشجویان ما دهد، مجموع پاسخ رشته تحصیلی برخط را نشان می

فراوانی تعامل آموزشی محاسبه و از آن براي تعیین شاخص فراوانی انواع تعامل آموزشی براي هر رشته تحصیلی برخط استفاده شد

سبه شاخص کلی تعامل آموزشی هر رشته تحصیلی برخط استفاده شدهمچنین از میانگین شش شاخص مورد نظر براي محا

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

براي تعیین نرخ ماندگاري مربوط به هر رشته تحصیلی بر. براي تکمیل دوره آموزشی برخط دارد

سپس تعداد دانشجویان در حال تحصیل . محاسبه و جمع گردید1389سال متوالی از سال 

دانشجویان ترك تحصیل کرده هم شامل افرادي هستند که به طور رسمی از ادامه . مشخص شد) ناماندگاران

ون دالیل مدیریتی، مردود شدن و غیرهاند و هم شامل افرادي هستند که به دالیلی همچ

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

هاي آن رشته نام هاي رسمی و غیررسمی هر رشته از کل ثبت ردهبرطبق آن مجموع ترك تحصیل ک

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

ي الکترونیکی به تفکیک سه دانشگاه نمایش داده شده استها نرخ ماندگاري هر یک از رشته 1 در جدول .تحصیلی مشخص گردد

هاي تحصیلی برخط محاسبه نرخ ماندگاري رشته: 1 رابطه

ابتدا در سطح ده رشته برخط، فراوانی و میانگین هر یک از شش نوع تعامل آموزشی محاسبه شد

عنوان یک تحلیل اکتشافی و با هدف آشنایی بیشتر با  هآموزشی برخط از آن جهت انجام گرفت که ب مربوط به هر یک از انواع تعامل

هاي تحقیق، رابطه بین هر یک از انواع تعامل آموزشی برخط با انواع دیگر مورد بررسی قرار گیرد

ن آنها تفاوت وجود دارد و از این جهت الزم است که این تفاوت بهمیانگین فراوانی شش نوع تعامل مورد نظر مشاهده شد که بی

 .تري مورد بررسی قرار گیرد

یاددهنده یک عامل اس -از آنجا که در محیط آموزش الکترونیکی، تعامل یادگیرنده

یاددهنده با پنج نوع دیگر تعامل آموزشی با استفاده از  - نی تعامل یادگیرندهباشد، در این مرحله تفاوت میانگین نوع اول تعامل یع

مورد بررسی قرار گرفت )Paired Samples T Test( هاي وابسته

یاددهنده را با میانگین نمرات تعامل یادگیرنده-مقایسه اول که میانگین نمرات تعامل یادگیرنده
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از روش سنتی کمتر است

Email(پست الکترونیکی 

ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه ماندگاران 

که در تهیه آنها از ابزار پژوهش تحقیقات مرتبط نیز استفاده شده است

اي از آن دو در اختیار اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از اساتید دانشگاهی که در ارائه آموزش الکترونیکی فعالیت می نمونه

قرار گرفت و نظر آنان در اصالح و تهیه فرم نهایی پرسشنامه

پس از حذف و یا تغییر برخی از س

Reliability( براي تعیین پایایی

گیري را مورد سنجش قرار می اندازه

ناماندگاران محاسبه شد که به ترتیب برابر 

ر مستقل تحقیق فراوانی تعامل آموزشی بود که منظور از آن تعداد دفعات استفاده از ابزارهمتغی

همچون گفتگوي برخط 

اساتید براي برقراري تعامل آموزشی است

رشته تحصیلی برخط را نشان میآموزشی در آن 

فراوانی تعامل آموزشی محاسبه و از آن براي تعیین شاخص فراوانی انواع تعامل آموزشی براي هر رشته تحصیلی برخط استفاده شد

همچنین از میانگین شش شاخص مورد نظر براي محا

در این پژوهش، ماندگاري به عنوان متغیر وابسته

براي تکمیل دوره آموزشی برخط دارد

سال متوالی از سال  3براي 

ناماندگاران(ترك تحصیل کرده 

اند و هم شامل افرادي هستند که به دالیلی همچ تحصیل انصراف داده

براي ادامه تحصیل مراجعه نکرده

برطبق آن مجموع ترك تحصیل ک

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

تحصیلی مشخص گردد

  

   

  ها یافته

ابتدا در سطح ده رشته برخط، فراوانی و میانگین هر یک از شش نوع تعامل آموزشی محاسبه شد

مربوط به هر یک از انواع تعامل

هاي تحقیق، رابطه بین هر یک از انواع تعامل آموزشی برخط با انواع دیگر مورد بررسی قرار گیرد داده

میانگین فراوانی شش نوع تعامل مورد نظر مشاهده شد که بی

تري مورد بررسی قرار گیرد دقیق

از آنجا که در محیط آموزش الکترونیکی، تعامل یادگیرنده

باشد، در این مرحله تفاوت میانگین نوع اول تعامل یع می

هاي وابسته براي نمونه tآزمون 

مقایسه اول که میانگین نمرات تعامل یادگیرنده
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به طوري که  .دار استمعنی هانگیندار مشاهده نشده است اما در چهار مقایسه دیگر تفاوت بین میا

رت به عبا. از مقدار میانگین چهار نوع دیگر تعامل بیشتر است

به ) کترونیکییعنی گفتگوي برخط، تاالر مباحثه و پست ال

گانه تعامل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه 

گانه تعامل آموزشی برخط به  فسیر نتایج، انواع شش

، محتوا -تعامل دانشجو= سوم دانشجو، نوع

  .)محتوا

 ضریب همبستگی پیرسون میان شش نوع تعامل آموزشی

  تعامل

 نوع پنجم

  تعامل

 نوع ششم

048/0- 333/0 

041/0- 147/0- 

002/0 132/0 

526/0 523/0 

1 416/0 

416/0 1 

در سطح ) یادگیرنده -یادگیرنده(و نوع دوم تعامل 

اما میان انواع دیگر تعامل رابطه مشخص و معنادار 

هاي  براي هر یک از رشته توان شاخص تعامل را

از آنجا که هدف سوال اول تحقیق . برخط بر مبناي فراوانی حداقل این دو تعامل بدست آورد و مبناي محاسبات بعدي قرار داد

شناخت رابطه فراوانی تعامل آموزشی با ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی است، براي هر رشته تحصیلی برخط فراوانی 

اع تعامل آموزشی محاسبه و میانگین آن به عنوان شاخص تعامل آن رشته خاص تعیین گردید تا از این طریق امکان بررسی 

در  گاري دانشجویاناي میان فراوانی تعامل آموزشی و ماند

تحلیل همبستگی در خصوص رابطه میان شش نوع تعامل آموزشی و شاخص تعامل که متأثر از 

   .آورده شده است 3باشد با نرخ ماندگاري انجام گرفت که نتیجه آن در جدول 

 ضریب همبستگی میان شش نوع تعامل آموزشی و شاخص تعامل با نرخ ماندگاري

 

  تعامل

 پنجم نوع

  تعامل

 ششم نوع

 536/0- 152/0 

251/0 401/0 

 ).درصد اطمینان

  ).درصد اطمینان

و ماندگاري دانشجویان در آموزش ) یاددهنده

اما میان پنج نوع دیگر تعامل آموزشی و ماندگاري در 

میان تعامل نوع اول و دوم با شاخص ) 

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

دار مشاهده نشده است اما در چهار مقایسه دیگر تفاوت بین میاکند، تفاوت معنی

از مقدار میانگین چهار نوع دیگر تعامل بیشتر است) در سطح رشته برخط(یاددهنده  -میانگین نمرات تعامل یادگیرنده

یعنی گفتگوي برخط، تاالر مباحثه و پست ال(توان نتیجه گرفت که دانشجویان از ابزارهاي ارتباط الکترونیکی 

 .اند تا عناصر دیگرمقدار بیشتري براي ارتباط با استاد خود استفاده کرده

گانه تعامل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه  همچنین به منظور بررسی بیشتر، میزان همبستگی میان انواع شش

فسیر نتایج، انواع ششبه منظور سهولت در توضیح و ت( آورده شده است 2

دانشجو، نوع -تعامل دانشجو= دوم استاد، نوع -تعامل دانشجو= اول نوع :اند گذاري شده

محتوا -تعامل محتوا= ششم محتوا، نوع - تعامل استاد= پنجم استاد، نوع 

ضریب همبستگی پیرسون میان شش نوع تعامل آموزشی :2جدول 

 
  تعامل

 نوع اول

  تعامل

 نوع دوم

  تعامل

 نوع سوم

  تعامل

 نوع چهارم

تعامل

نوع پنجم

048 305/0 243/0 815/0** 1 تعامل نوع اول

 تعامل نوع دوم
**815/0 1 321/0 037/0 041

002 -147/0 1 321/0 243/0 سومتعامل نوع 

526 1 -147/0 037/0 305/0 تعامل نوع چهارم

 526/0 002/0 -041/0 -048/0 تعامل نوع پنجم

416 523/0 132/0 -147/0 333/0 تعامل نوع ششم

و نوع دوم تعامل  )یاددهنده-یادگیرنده(دهد بین نوع اول تعامل  مراجعه به جدول فوق نشان می

اما میان انواع دیگر تعامل رابطه مشخص و معنادار  .)=01/0p< ،815/0 r( دار وجود دارد درصد اطمینان، رابطه مثبت و معنی

توان شاخص تعامل را دهد که می دار بین این دو فراوانی نشان می وجود رابطه قوي و معنی

برخط بر مبناي فراوانی حداقل این دو تعامل بدست آورد و مبناي محاسبات بعدي قرار داد

شناخت رابطه فراوانی تعامل آموزشی با ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی است، براي هر رشته تحصیلی برخط فراوانی 

اع تعامل آموزشی محاسبه و میانگین آن به عنوان شاخص تعامل آن رشته خاص تعیین گردید تا از این طریق امکان بررسی 

  .رابطه بین فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري فراهم گردد

اي میان فراوانی تعامل آموزشی و ماند آیا رابطه(ل تحقیق انهایت، به منظور پاسخ دادن به دیگر سؤ

تحلیل همبستگی در خصوص رابطه میان شش نوع تعامل آموزشی و شاخص تعامل که متأثر از  ،)آموزش الکترونیکی وجود دارد؟

باشد با نرخ ماندگاري انجام گرفت که نتیجه آن در جدول  هاي شش نوع تعامل آموزشی می
  

ضریب همبستگی میان شش نوع تعامل آموزشی و شاخص تعامل با نرخ ماندگاري :3جدول

 ماندگاري
  تعامل

 اول نوع

  تعامل

 دوم نوع

  تعامل

 سوم نوع

  تعامل

 چهارم نوع

 -194/0 206/0 537/0 757/0 * 1 ماندگاري

 427/0 443/0 823/0 ** 917/0 ** 508/0 شاخص تعامل

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

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

یاددهنده -یادگیرنده(دهد بین فراوانی تعامل نوع اول  نشان می 5

اما میان پنج نوع دیگر تعامل آموزشی و ماندگاري در  ،)=05/0p< ،757/0 r( دار وجود دارد الکترونیکی رابطه مثبت، مستقیم و معنی

) درصد اطمینان 99با (همچنین، وجود رابطه . دار مشاهده نشد آموزش الکترونیکی رابطه معنی

 

 

کند، تفاوت معنیمقایسه می

میانگین نمرات تعامل یادگیرنده

توان نتیجه گرفت که دانشجویان از ابزارهاي ارتباط الکترونیکی دیگر می

مقدار بیشتري براي ارتباط با استاد خود استفاده کرده

همچنین به منظور بررسی بیشتر، میزان همبستگی میان انواع شش

2 شد که نتایج در جدول

گذاري شده صورت زیر نام

 -تعامل استاد= چهارم نوع

  

تعامل نوع اول

تعامل نوع دوم

تعامل نوع 

تعامل نوع چهارم

تعامل نوع پنجم

تعامل نوع ششم

  

مراجعه به جدول فوق نشان می

درصد اطمینان، رابطه مثبت و معنی 99

وجود رابطه قوي و معنی. مشاهده نشد

برخط بر مبناي فراوانی حداقل این دو تعامل بدست آورد و مبناي محاسبات بعدي قرار داد

شناخت رابطه فراوانی تعامل آموزشی با ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی است، براي هر رشته تحصیلی برخط فراوانی 

اع تعامل آموزشی محاسبه و میانگین آن به عنوان شاخص تعامل آن رشته خاص تعیین گردید تا از این طریق امکان بررسی کلی انو

رابطه بین فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري فراهم گردد

نهایت، به منظور پاسخ دادن به دیگر سؤ در 

آموزش الکترونیکی وجود دارد؟

هاي شش نوع تعامل آموزشی می مجموع فراوانی

 

ماندگاري

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

  

5 همانطور که جدول

الکترونیکی رابطه مثبت، مستقیم و معنی

آموزش الکترونیکی رابطه معنی



هاي برخط، انتخاب  هاي تعامل آموزشی هر یک از رشته

) که نماینده آماري شش نوع تعامل آموزشی است

ویان در آموزش توان اینگونه نتیجه گرفت که بین فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشج

ویان زیادي در هنگام تکمیل پرسشنامه ماندگاران نسبت به برخی از 

و یا ارتباط استاد با محتوا ) یاددهنده- یاددهنده

ویان به این سواالت همراه با خطاي زیاد بوده است، 

-محتوا و محتوا-یادگیرنده، یادگیرنده- یاددهنده، یادگیرنده

 -یاددهنده و یاددهنده -یاددهندهاالتی که ارتباط 

نتیجه تحلیل همبستگی در . کردند، از محاسبه حذف گردید و از شاخص فراوانی تعامل اصالح شده استفاده شد

 همبستگی میان شاخص فراوانی تعامل اصالح شده و ماندگاري

محتوا، بین فراوانی -یاددهنده و یاددهنده - 

  .)=05/0p< ،10n= ،650/0r( شود دار مشاهده می

آوري شده  هاي کمی و کیفی مناسبی جمع

به  .موانع مربوط به ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی کمک کند

براي انجام این محاسبات از دو آزمون . شود

استفاده شده و  )Cramer’s V( امرکر Vو 

در ادامه آن با هدف پیش بینی رابطه احتمالی میان هر یک از متغیرهاي مورد نظر با متغیر ماندگاري، آزمون رگرسیون لجستیک بکار 

از جمله دالیل استفاده از این آزمون . ده شده است

در حقیقت، فرضی که در . هاي اسمی مربوط به دو گروه مستقل بوده است

باید توجه . جود داردبین جنسیت و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی، رابطه و

به عبارت دیگر، . ها هاي هر یک از گروه گیرد نه بر اساس میانگین

 دار است یا نه؟ در هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران بر اساس جنسیت، تفاوتی معنی

کارگیري آزمون مربع کاي براي بررسی رابطه بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی و ماندگاري نمایش 

به  .)�01/0p< ،1df= ،260/9=x( درصد اطمینان رد شده است

. دار است جه گرفت که تفاوت موجود بین فراوانی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت، تفاوتی معنی

درصد آنها  55دهد که در گروه ماندگاران،  الزم به ذکر است، تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت نشان می

وجود درصد بیشتري . درصد مرد هستند 60/

 ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

هاي تعامل آموزشی هر یک از رشته دهد که انتخاب شاخص تعامل به عنوان نماینده فراوانی

که نماینده آماري شش نوع تعامل آموزشی است(میان شاخص تعامل آموزشی در مجموع، بر اساس آنچه که ضریب همبستگی 

توان اینگونه نتیجه گرفت که بین فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاري دانشج دهد، می و ماندگاري نشان می

  .اي وجود ندارد

ویان زیادي در هنگام تکمیل پرسشنامه ماندگاران نسبت به برخی از تر موضوع و از آنجا که دانشج به منظور بررسی دقیق

یاددهنده(سواالت مربوط به فراوانی تعامل آموزشی که راجع به ارتباط استاد با همکاران خود 

ویان به این سواالت همراه با خطاي زیاد بوده است، کردند و با این فرض که پاسخ دانشج اطالعی می بود اظهار بی

یاددهنده، یادگیرنده-یادگیرنده(در مرحله بعد شاخص فراوانی تعامل بر اساس چهار نوع تعامل 

االتی که ارتباط مرحله پاسخ دانشجویان نسبت به سؤ به عبارت دیگر در این

کردند، از محاسبه حذف گردید و از شاخص فراوانی تعامل اصالح شده استفاده شد

  .آورده شده است

همبستگی میان شاخص فراوانی تعامل اصالح شده و ماندگاري :4جدول

 ماندگاري 
  شاخص تعامل

 )شدهاصالح (

  650/0 *  1 ماندگاري

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

- ال مربوط به تعامل یاددهندهدهد با حذف دو سؤ همانطور که جدول فوق نشان می

دار مشاهده می آموزش الکترونیکی رابطه مثبت و معنیتعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان در 

  گر

هاي کمی و کیفی مناسبی جمع هاي ماندگاران و ناماندگاران داده از آنجا که در بخش مشخصات فردي پرسشنامه

موانع مربوط به ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی کمک کندتواند به تشخیص  رسد بررسی آنها می

شود همین منظور محاسبات تکمیلی در این خصوص انجام شده است که در ادامه آورده می

و  )Chi-Square Test of Association( آماري ناپارامتریک مربع کاي براي رابطه

در ادامه آن با هدف پیش بینی رابطه احتمالی میان هر یک از متغیرهاي مورد نظر با متغیر ماندگاري، آزمون رگرسیون لجستیک بکار 

 ماندگاري 

ده شده استاستفا براي انجام این بررسی از آزمون ناپارامتریک مربع کاي براي رابطه

هاي اسمی مربوط به دو گروه مستقل بوده است ها و همچنین بررسی داده تفاوت زیاد حجم نمونه در گروه

بین جنسیت و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی، رابطه وا قرار است بررسی شود، اینست که 

گیرد نه بر اساس میانگین ها صورت می داشت که این بررسی بر اساس تفاوت بین فراوانی

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران بر اساس جنسیت، تفاوتی معنی شود که تفاوت بین فراوانی

کارگیري آزمون مربع کاي براي بررسی رابطه بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی و ماندگاري نمایش  هنتایج حاصل از ب

درصد اطمینان رد شده است 99صفر با دهد فرض  نشان می 5 ردیف اول جدول

جه گرفت که تفاوت موجود بین فراوانی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت، تفاوتی معنیتوان نتی

الزم به ذکر است، تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت نشان می

/5درصد آنها زن و  5/39در گروه ناماندگاران، که  در حالی ،باشند درصد مرد می

  

 

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

  
  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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دهد که انتخاب شاخص تعامل به عنوان نماینده فراوانی تعامل نشان می

  .درستی بوده است

در مجموع، بر اساس آنچه که ضریب همبستگی 

و ماندگاري نشان می

اي وجود ندارد الکترونیکی، رابطه

به منظور بررسی دقیق 

سواالت مربوط به فراوانی تعامل آموزشی که راجع به ارتباط استاد با همکاران خود 

بود اظهار بی) محتوا-یاددهنده(

در مرحله بعد شاخص فراوانی تعامل بر اساس چهار نوع تعامل 

به عبارت دیگر در این. تهیه گردید) محتوا

کردند، از محاسبه حذف گردید و از شاخص فراوانی تعامل اصالح شده استفاده شد محتوا را بررسی می

آورده شده است 4 جدول

  

به مفهوم معنی دار بودن ضریب همبستگی با ضریب اطمینان*

  

همانطور که جدول فوق نشان می

تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان در 

گر هاي مداخلهرمتغی

از آنجا که در بخش مشخصات فردي پرسشنامه

رسد بررسی آنها می است که به نظر می

همین منظور محاسبات تکمیلی در این خصوص انجام شده است که در ادامه آورده می

آماري ناپارامتریک مربع کاي براي رابطه

در ادامه آن با هدف پیش بینی رابطه احتمالی میان هر یک از متغیرهاي مورد نظر با متغیر ماندگاري، آزمون رگرسیون لجستیک بکار 

  .گرفته شده است

ماندگاري  رابطه جنسیت و

براي انجام این بررسی از آزمون ناپارامتریک مربع کاي براي رابطه

تفاوت زیاد حجم نمونه در گروه

ا قرار است بررسی شود، اینست که اینج

داشت که این بررسی بر اساس تفاوت بین فراوانی

شود که تفاوت بین فراوانی بررسی می

نتایج حاصل از ب 5 جدول

  .داده شده است

ردیف اول جدول طور که همان

توان نتی عبارت دیگر می

الزم به ذکر است، تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت نشان می

درصد مرد می 45زن و 
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گیري به آن اشاره  از مردان در گروه ناماندگاران، چیزي است که در نتایج تحقیقات مشابه به آن توجه شده و در بخش بحث و نتیجه

  نتایج آزمون مربع کاي براي بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد نظر و ماندگاري 

 .Sig درجه آزادي

002/0 

000/0 

136/0 

 5 جدولردیف دوم همانطور که  و بین وضعیت تاهل و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

در بررسی تفاوت بین  دیگر، به عبارت 

. دار وجود دارد هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل، مشاهده شد بین این دو فراوانی تفاوت معنی

درصد  52دهد در گروه ماندگاران،  این در حالی است که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل نشان می

به عبارت دیگر، درصد . درصد مجرد هستند

طور که  همان و در خانه و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

p ،1df= ،218/2=x�(.  ،به عبارت دیگر

دهد  نشان می» سال در خانه 18فرزند کمتر از 

سال در  18تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر داشتن فرزند کمتر از 

سال در  18اند که فرزند کمتر از درصد اعالم کرده 

متغیرهایی هستند که  ،نوع شغل، نقش در زندگی و مکان اتصال به اینترنت

. کرامر است V، آماره اي که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته

  کرامر براي بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد نظر و ماندگاري

 

 

 

نشان  6جدولردیف اول همانطور که و 

به عبارت دیگر، در بررسی تفاوت بین  

د در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نوع شغل، مشاهده شد بین فراوانی موجود در طبقات شغلی ماندگاران و 

نظر نوع شغل نشان  این در حالی است که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از

درصد ماندگاران و  36اند، که فاقد شغل بوده

  .اند درصد ناماندگاران داراي شغل دولتی بوده

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

از مردان در گروه ناماندگاران، چیزي است که در نتایج تحقیقات مشابه به آن توجه شده و در بخش بحث و نتیجه

نتایج آزمون مربع کاي براي بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد نظر و ماندگاري  :5 جدول

  آزمون مربع کاي

 براي رابطه
درجه آزادي ارزش فراوانی

 a 260/9 1 737 جنسیت

 a 596/38 1 734 وضعیت تاهل

 a 218/2  1 432 سال در خانه 18داشتن فرزند زیر 

  رابطه وضعیت تاهل و ماندگاري 

بین وضعیت تاهل و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکیبا توجه به فرض رابطه 

 .)�01/0p< ،1df= ،59/38=x( درصد اطمینان رد شده است 99صفر با 

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل، مشاهده شد بین این دو فراوانی تفاوت معنی

این در حالی است که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل نشان می

درصد مجرد هستند 18درصد آنها متاهل و  82جرد بوده و در گروه ناماندگاران، 

  .دهندقابل توجهی از ناماندگاران را افراد متاهل تشکیل می

  و ماندگاري » سال در خانه 18داشتن فرزند کمتر از 

در خانه و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکیسال  18بین داشتن فرزند کمتر از با توجه به فرض رابطه 

<05/0p( درصد اطمینان تایید شده است 95صفر با دهد، فرض  نشان می

فرزند کمتر از داشتن «هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر  بررسی تفاوت بین فراوانی

تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر داشتن فرزند کمتر از . دار وجود ندارد بین این دو فراوانی تفاوت معنی

درصد اعالم کرده  68درصد و در گروه ناماندگاران  60دهد در گروه ماندگاران، 

نوع شغل، نقش در زندگی و مکان اتصال به اینترنتتوضیح است از آنجا که سه متغیر 

اي که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته بینی شده است، به همین منظور آماره طبقه پیش

  .دهد نتایج حاصل از اجراي این آزمون براي متغیرهاي مورد نظر را نشان می
  

کرامر براي بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد نظر و ماندگاري Vنتایج آزمون  :6جدول

 .Sig ارزش فراوانی کرامر Vآزمون 

 000/0 188/0 728 نوع شغل

 000/0 278/0 717 نقش در زندگی

 000/0 204/0 711 مکان اتصال به اینترنت

  نوع شغل و ماندگاري 

و ش الکترونیکی بین نوع شغل و ماندگاري دانشجویان در آموزبا توجه به فرض رابطه 

 .)=01/0p< ،188/0Cramer’s V( درصد اطمینان رد شده است 99

د در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نوع شغل، مشاهده شد بین فراوانی موجود در طبقات شغلی ماندگاران و 

این در حالی است که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از. دار وجود دارد

که فاقد شغل بوده) یکسان هاي تقریباًبا نسبت(درصد ناماندگاران  43درصد ماندگاران و 

درصد ناماندگاران داراي شغل دولتی بوده 29درصد ماندگاران و  22درصد ناماندگاران داراي شغل آزاد و 

  رابطه نقش و ماندگاري 

 

 

از مردان در گروه ناماندگاران، چیزي است که در نتایج تحقیقات مشابه به آن توجه شده و در بخش بحث و نتیجه

  .شود می

  

رابطه وضعیت تاهل و ماندگاري 

با توجه به فرض رابطه 

صفر با دهد، فرض  نشان می

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل، مشاهده شد بین این دو فراوانی تفاوت معنی فراوانی

این در حالی است که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل نشان می

جرد بوده و در گروه ناماندگاران، درصد م 48آنها متاهل و 

قابل توجهی از ناماندگاران را افراد متاهل تشکیل می

داشتن فرزند کمتر از «رابطه 

با توجه به فرض رابطه 

نشان می 5 جدولردیف سوم 

بررسی تفاوت بین فراوانی

بین این دو فراوانی تفاوت معنی

دهد در گروه ماندگاران،  خانه نیز نشان می

  .خانه دارند

توضیح است از آنجا که سه متغیر  در ادامه الزم به

طبقه پیش 2براي آنها بیش از 

نتایج حاصل از اجراي این آزمون براي متغیرهاي مورد نظر را نشان می 6 جدول

  

نوع شغل و ماندگاري  طهراب

با توجه به فرض رابطه 

99صفر با دهد، فرض  می

د در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نوع شغل، مشاهده شد بین فراوانی موجود در طبقات شغلی ماندگاران و هاي موجو فراوانی

دار وجود دارد ناماندگاران تفاوت معنی

درصد ماندگاران و  42جز  هدهد ب می

درصد ناماندگاران داراي شغل آزاد و  18

رابطه نقش و ماندگاري 



» کارمندي«و » پدري یا مادري«، »دانشجویی

نشان  6جدول  ردیف دوم همانطور کهو  بین نقش و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

Cramer’s V=(.  به عبارت دیگر، در بررسی تفاوت بین

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقش، بین فراوانی موجود در طبقات نقش ماندگاران و ناماندگاران تفاوت 

درصد  54دهد  نشان می ،آمده از تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقش

نقش اصلی خود در  ،درصد از ماندگاران 23

گیري اشاره  در قسمت بحث و نتیجه ،تحقیقات مشابه در این خصوص

ردیف سوم طور که  همانو  بین مکان اتصال به اینترنت و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

Cramer’s V=(.  به عبارت دیگر، بررسی

دهد بین فراوانی موجود در  ان از نظر مکان اتصال به اینترنت، نشان می

ده از تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر 

درصد ناماندگاران که مکان اتصال به اینترنت را خانه ذکر 

  .اند مکان اتصال را محل کار عنوان کردهدرصد ماندگاران 

مکان «، »سال 18داشتن فرزند زیر «، »وضعیت تاهل

در این خصوص، . از آزمون رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد

:��( نداردوجود این بود که میان هر یک از شش متغیر مستقل و ماندگاري رابطه  � = 0(.  

  نتایج آزمون رگرسیون لجستیک براي پیش بین رابطه احتمالی متغیرهاي مداخله گر با ماندگاري

هافاصله اطمینان نسبت شانس

 بیشترین

982/4  

083/0  

003/1  

 

 

 

 

، »نوع شغل«الزم به ذکر است متغیرهاي . 

اند، بر اساس تعداد سطوحشان به  به دلیل اینکه از بیش از دو سطح تشکیل شده

  .اساس محاسبات آنها اثر کلی متغیر اصلی آزمون شده است

شود که در خصوص چهار  یک از متغیرها و مقدار ثابت مدل، مشاهده می

بدین  )>05/0p(. اطمینان رد شده است% 95

داشتن فرزند «اما اثر دو متغیر دیگر یعنی . رابطه وجود دارد

توان نتیجه گرفت که میان آنها و  پوشی بوده و می

 ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

دانشجویی«موارد یک از  اینست که بیشترین میزان وقت دانشجو صرف کدام

بین نقش و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکیبا توجه به فرض رابطه 

=01/0p<، 251/0Cramer’s V( درصد اطمینان رد شده است 99با  

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقش، بین فراوانی موجود در طبقات نقش ماندگاران و ناماندگاران تفاوت 

آمده از تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقشدست  هاطالعات ب

23که  اند در حالی ناماندگاران نقش اصلی خود در زندگی را پدري یا مادري اعالم کرده

تحقیقات مشابه در این خصوصاز  به اطالعات بیشتر. اند اعالم کرده زندگی را پدري یا مادري

  رابطه مکان اتصال به اینترنت و ماندگاري 

بین مکان اتصال به اینترنت و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکیبا توجه به فرض رابطه 

=01/0p<، 204/0Cramer’s V( اطمینان رد شده است درصد 99با  ،دهد، فرض صفر

ان از نظر مکان اتصال به اینترنت، نشان میهاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگار

ده از تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر دست آم هاطالعات ب. دار وجود دارد طبقات مربوط به مکان، تفاوت معنی

درصد ناماندگاران که مکان اتصال به اینترنت را خانه ذکر  76درصد ماندگاران و  86جز  هدهد ب نشان می ،مکان اتصال به اینترنت

درصد ماندگاران  11درصد ناماندگاران مکان اتصال به اینترنت را محل کار و 

  گر و ماندگاري بینی رابطه احتمالی میان متغیرهاي مداخله

وضعیت تاهل«، »جنسیت«زمان شش متغیر  بینی رابطه احتمالی و اثر هم

از آزمون رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد ،ماندگاريبر » نقش در زندگی«و » نوع شغل«

این بود که میان هر یک از شش متغیر مستقل و ماندگاري رابطه  مورد بررسی،

نتایج آزمون رگرسیون لجستیک براي پیش بین رابطه احتمالی متغیرهاي مداخله گر با ماندگاري :7جدول

 Sig درجه آزادي 
 فاصله اطمینان نسبت شانس

کمترین   

001/0 1 جنسیت  486/1  

000/0 1 وضعیت تاهل  001/0  

سال 18فرزند زیر   1 051/0  263/0  

016/0 2 نوع شغل   

001/0 3 نقش در زندگی   

اتصال به اینترنت مکان  3 148/0   

999/0 1 مقدار ثابت مدل   

. دهد وضعیت شش متغیر مستقل وارد شده به مدل رگرسیون را نشان می

به دلیل اینکه از بیش از دو سطح تشکیل شده» مکان اتصال به اینترنت«و 

اساس محاسبات آنها اثر کلی متغیر اصلی آزمون شده است متغیرهاي تصنعی تبدیل شده و بر

یک از متغیرها و مقدار ثابت مدل، مشاهده می بدست آمده براي هر) Sig(داري  بر اساس مقادیر معنی

95یه صفر با فرض ،»نقش در زندگی«و » نوع شغل«، »وضعیت تاهل

رابطه وجود دارد ،بینی کرد بین این چهار متغیر مستقل و ماندگاري توان پیش

پوشی بوده و می به حدي است که قابل چشم ،»مکان اتصال به اینترنت«و » 

  .بینی نیست داري قابل پیش رابطه معنی ،اندگاري در آموزش الکترونیکی

  

 

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی 

  
  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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اینست که بیشترین میزان وقت دانشجو صرف کدام ،منظور از نقش

با توجه به فرض رابطه . شود می

 ،فردهد، فرض ص می

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقش، بین فراوانی موجود در طبقات نقش ماندگاران و ناماندگاران تفاوت  فراوانی

اطالعات ب. دار وجود دارد معنی

ناماندگاران نقش اصلی خود در زندگی را پدري یا مادري اعالم کرده

زندگی را پدري یا مادري

  .شده است

رابطه مکان اتصال به اینترنت و ماندگاري 

با توجه به فرض رابطه 

دهد، فرض صفر نشان می 6جدول

هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگار تفاوت بین فراوانی

طبقات مربوط به مکان، تفاوت معنی

مکان اتصال به اینترنت

درصد ناماندگاران مکان اتصال به اینترنت را محل کار و  24اند،  کرده

بینی رابطه احتمالی میان متغیرهاي مداخله پیش

بینی رابطه احتمالی و اثر هم با هدف پیش

«، »اتصال به اینترنت

مورد بررسی، فرض صفر

 

  

وضعیت شش متغیر مستقل وارد شده به مدل رگرسیون را نشان می ،7 جدول

و » نقش در زندگی«

متغیرهاي تصنعی تبدیل شده و بر

بر اساس مقادیر معنی

وضعیت تاهل«، »جنسیت«متغیر 

توان پیشمعنی که می

» سال در خانه 18زیر 

اندگاري در آموزش الکترونیکیم
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شود، توانایی آن در حمایت، تقویت و افزایش ارتباط میان 

حالی که در سطح ده رشته برخط، فراوانی و 

استاد،  - محتوا، استاد - دانشجو، دانشجو

رابطه میان فراوانی دست آمده بود، بررسی 

اگرچه نتایج . نداردداري وجود تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی نشان داد که بین این دو رابطه معنی

جه به اینکه تعداد تحقیق و با توکرد اما با هدف افزایش روایی نتایج 

تعامل  کردند، از شاخصاطالعی میاظهار بی

نتایج نشان داد که بین . استفاده شد ،بود

Pascarell  وChapman، اي را  بررسی گسترده

که فراوانی و محتواي تعامل هاي حضوري انجام دادند و نتیجه گرفتند 

. ]16[ باشدبین استادان و دانشجویان دوره لیسانس مرتبط با ماندگاري دانشجو می

تماس تلفنی با یادگیرندگان از دور که در 

. ]8[ ثیر دارداندگاري دانشجویان جدید الورود تأ

گونه نتیجه گرفت که همراه با افزایش میزان تعامل میان عناصر اصلی آموزش، ماندگاري دانشجویان در 

با ماندگاري دانشجویان در ) یاددهنده -

Flanders تعامل اي درباره با انجام مطالعه

طور مثبت مرتبط با پیشرفت  که افزایش تعامل بین این دو، به

میزان ماندگاري دانشجویان لیسانس ثبت نام کرده 

به طور مثبت با  ،برنامه آموزشی) استاد

در نتیجه تحقیقی که انجام دادند، ادعا کردند که 

تواند باعث تمایز بین دانشجویان در می

گونه نتیجه گرفت که اگرچه در نظام آموزش از دور و 

تواند به  دهد که همواره ارتباط با استاد می

  .عنوان یک عامل مهم در افزایش تعامل دانشجو با محیط یادگیري و در نتیجه آن افزایش ماندگاري مطرح باشد

، وزش الکترونیکیدانشجو در فضاي آم 

یابد، به همان نسبت میزان تعامل دانشجویان با 

شود در محیط آموزشی برخط نقش اول به 

عاملی است بر فعالیت بیشتر و  ،دهد که نقش فعال استاد در فضاي آموزشی برخط

 .  

ماندگاران و ناماندگاران را دست آمده از این پژوهش که امکان مقایسه مشخصات فردي 

هاي موجود در گروه ماندگاران و از جمله اینکه در بررسی تفاوت بین فراوانی

0/0p<(.  این در حالی است که تحلیل

درصد مرد بوده و در  45درصد آنها زن و 

ر نتایج است که د بیشتري از مردان ناماندگار، موردي

عات مربوط به بر اساس گزارش کنسرسیوم تبادل اطال

ها نسبت به هاي ماندگاري و فراغت از تحصیل به طور ثابت براي خانم

ردانی که که از نظر جنسیت، نسبت م حاصل آمد

ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی

شود، توانایی آن در حمایت، تقویت و افزایش ارتباط میان  براي آموزش برخط بر آن تاکید می یکی از مزایایی که معموالً

حالی که در سطح ده رشته برخط، فراوانی و  در .]10،8[ گیري یک محیط یادگیري مشارکتی است ل

دانشجو، دانشجو -استاد، دانشجو -دانشجو(میانگین میزان استفاده از هر یک از شش نوع تعامل آموزشی 

دست آمده بود، بررسی  هب ،محاسبه و بر اساس آن شاخص تعامل هر رشته برخط ،)محتوا

تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی نشان داد که بین این دو رابطه معنی

Tello کرد اما با هدف افزایش روایی نتایج  ن یافته تحقیق حمایت میاز ای

اظهار بی ،محتوا -استاد و استاد - دهندگان نسبت به کیفیت و کمیت تعامل استاد

بود) محتوا - استاد و استاد -بجز تعامل استاد(اصالح شده که نماینده فراوانی چهار نوع تعامل 

  .)>05/0p(زشی و ماندگاري دانشجویان رابطه وجود دارد 

Pascarella از جمله. کنندحمایت می ،برخی تحقیقات وجود دارند که از این یافته تحقیق

هاي حضوري انجام دادند و نتیجه گرفتند درباره تعامل استاد و دانشجو بین دانشجویان لیسانس دانشگاه

بین استادان و دانشجویان دوره لیسانس مرتبط با ماندگاري دانشجو می) تفریحی/اجتماعی(و غیررسمی 

Ellis  وSpencer تماس تلفنی با یادگیرندگان از دور که در  که انجام دادند، نتیجه گرفتند با تحقیقاتی

اندگاري دانشجویان جدید الورود تأطور مثبتی بر نرخ م هاند، بثبت نام کرده) تصویري(هاي یادگیري از دور ویدئویی 

گونه نتیجه گرفت که همراه با افزایش میزان تعامل میان عناصر اصلی آموزش، ماندگاري دانشجویان در  توان این

   .یابدنیز افزایش می

-تعامل یادگیرنده(این بود که بین نوع اول تعامل آموزشی  ،هاي دیگر تحقیق

Flandersدر این رابطه  .)>05/0p(دار وجود دارد آموزش الکترونیکی، رابطه مثبت، مستقیم و معنی

که افزایش تعامل بین این دو، به ، نتیجه گرفتهاي چهره به چهرهیادگیرنده در کالس

میزان ماندگاري دانشجویان لیسانس ثبت نام کرده  Sweetهمچنین، . ]16[ باشدمی ،یادگیرنده و نگرش مثبت او نسبت به یادگیري

استاد(را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که تماس تلفنی با مربی 

در نتیجه تحقیقی که انجام دادند، ادعا کردند که  Robinson  و Brown همچنین،. ]8[ ماندگاري دانشجویان در ارتباط است

می ،با اساتید و کارکنان دانشگاهتمهیدات تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجو و تعامل آنان 

گونه نتیجه گرفت که اگرچه در نظام آموزش از دور و  توان ایندر این خصوص، می. ]17[ ماندگاري و یا انصراف از تحصیل گردد

دهد که همواره ارتباط با استاد میمی هاي تحقیق نشاناما یافته است الکترونیکی نقش اصلی بر عهده یادگیرنده نهاده شده

عنوان یک عامل مهم در افزایش تعامل دانشجو با محیط یادگیري و در نتیجه آن افزایش ماندگاري مطرح باشد

 -استاد و تعامل دانشجو - این بود که بین تعامل دانشجو ،هاي دیگر تحقیق

p<(. یابد، به همان نسبت میزان تعامل دانشجویان با به عبارت دیگر، هرچه تعامل دانشجو و استاد افزایش می

شود در محیط آموزشی برخط نقش اول به جهت مهم است که اگرچه تاکید می این یافته تحقیق از آن. یابد

دهد که نقش فعال استاد در فضاي آموزشی برخطاست اما شواهد نشان می

. گیري یک محیط یادگیري مشارکتیافزایش ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و در نهایت شکل

دست آمده از این پژوهش که امکان مقایسه مشخصات فردي  ههاي کمی و کیفی ب

از جمله اینکه در بررسی تفاوت بین فراوانی. دست آمد هکرد، اطالعات مفیدي دیگري نیز ب

01(دار وجود دارد ناماندگاران از نظر جنسیت، مشاهده شد بین این دو فراوانی تفاوت معنی

درصد آنها زن و  55دهد در گروه ماندگاران، توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت نشان می

بیشتري از مردان ناماندگار، موردي وجود درصد. درصد مرد هستند 5/60درصد آنها زن و 

بر اساس گزارش کنسرسیوم تبادل اطال Huangو  Berg در این رابطه،. برخی تحقیقات به آن اشاره شده است

هاي ماندگاري و فراغت از تحصیل به طور ثابت براي خانم اند که نرخ اعالم کرده ،2001ماندگاري دانشجویان در سال 

حاصل آمد نتیجهاین ، انجام داد Pekhamمچنین، در پژوهشی که ه

 

 

  گیريبحث و نتیجه

یکی از مزایایی که معموالً

لیادگیرندگان با هدف شک

میانگین میزان استفاده از هر یک از شش نوع تعامل آموزشی 

محتوا -محتوا و محتوا -استاد

تعامل آموزشی و ماندگاري دانشجویان در آموزش الکترونیکی نشان داد که بین این دو رابطه معنی

Telloبرخی تحقیقات همچون 

دهندگان نسبت به کیفیت و کمیت تعامل استاد ادي از پاسخزی

اصالح شده که نماینده فراوانی چهار نوع تعامل 

زشی و ماندگاري دانشجویان رابطه وجود دارد فراوانی تعامل آمو

برخی تحقیقات وجود دارند که از این یافته تحقیق

درباره تعامل استاد و دانشجو بین دانشجویان لیسانس دانشگاه

و غیررسمی ) علمی(رسمی 

Tovles ،Ellisهمچنین 

هاي یادگیري از دور ویدئویی  دوره

توان این بر این اساس، می

نیز افزایش میآموزش الکترونیکی 

هاي دیگر تحقیقاز جمله یافته

آموزش الکترونیکی، رابطه مثبت، مستقیم و معنی

یادگیرنده در کالس - یاددهنده

یادگیرنده و نگرش مثبت او نسبت به یادگیري

را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که تماس تلفنی با مربی اي هاي مکاتبهدر دوره

ماندگاري دانشجویان در ارتباط است

تمهیدات تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشجو و تعامل آنان 

ماندگاري و یا انصراف از تحصیل گردد

الکترونیکی نقش اصلی بر عهده یادگیرنده نهاده شده

عنوان یک عامل مهم در افزایش تعامل دانشجو با محیط یادگیري و در نتیجه آن افزایش ماندگاري مطرح باشد

هاي دیگر تحقیقاز جمله یافته

>01/0p( رابطه وجود دارد

یابدیکدیگر نیز افزایش می

است اما شواهد نشان مییادگیرنده داده شده 

افزایش ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و در نهایت شکل

هاي کمی و کیفی ببر اساس داده

کرد، اطالعات مفیدي دیگري نیز بفراهم می

ناماندگاران از نظر جنسیت، مشاهده شد بین این دو فراوانی تفاوت معنی

توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر جنسیت نشان می

درصد آنها زن و  5/39گروه ناماندگاران، 

برخی تحقیقات به آن اشاره شده است

ماندگاري دانشجویان در سال 

ه. ]18[ آقایان بیشتر است



 زن بودند ،درصد آنان 30مرد و  ،کنندگاندرصد ترك تحصیل

 ،ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل، مشاهده شد بین این دو فراوانی

دهد نشان می ،که تحلیل توصیفی گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر وضعیت تاهل

مجرد  ،درصد 18درصد آنها متاهل و  82مجرد بوده و در گروه ناماندگاران، 

.  

ان داد که هاي موجود در گروه ماندگاران و ناماندگاران از نظر نقش، نش

01/0p<(. دست آمده از تحلیل  هاطالعات ب

نقش اصلی خود در زندگی را پدري یا مادري 

ي که انجام داده ا مطالعه در Rovaiدر این خصوص، 

بر تصمیم دانشجو براي ماندن یا ترك ) قبل از پذیرش و بعد از پذیرش

بعد از پذیرش که بر ترك تحصیل یا ادامه تحصیل دانشجو موثر است را 
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مبادرت به ترك تحصیل می
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