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Background and Aims: The present study was done to identify and analyze 

the components affecting the students’ retention in e-learning environment 

Methods: This research is applied in terms of its purpose and is exploratory 

mixed method in terms of the recognition of factors affecting the retention of 

students on the basis of theoretical and experimental background. The concepts and 

related theoretical foundations were exactly examined in this study (from 2000 to 

2016) and affective components were explored in students’ retention. The 

components were based on five aspects and a questionnaire containing fifty-six 

questions was prepared and sent to 30 experts in the field of e-learning to precisely 

prioritize the components and indices. The questionnaire validity was affirmed 

according to experts’ ideas and its reliability was obtained 84% through Cronbach's 

Alfa method. Research data were analyzed using SPSS Version 18 software and 

Friedman nonparametric test. 

Results: The results showed that the factors related to learner,courses, tutors, 

technology and learner environment were prioritized respectively. 

 Conclusion: To maintain more students in e-learning environment, some 

factors are required to encourage more students to continue the electronic course: 

special attention to students’ management and computer skills, interaction factor, 

organizational support, instructor ability and attitude, technology quality, internet 

quality and providing supportive environment. 
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 در دانشجویان ابقاء بر مؤثر هایمؤلفه تحلیل و شناسایی  حاضر پژوهش هدف زمینه و اهداف:

  .است الکترونیکی یادگیری محیط

شناسایی عوامل تأثیر گذار بر ابقاء  ظلحا از و کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این :بررسیروش 

 پژوهش این تدوین در. است آمیخته از نوع اکتشافی پژوهش بر اساس پیشینه نظری و تجربی، دانشجو

 هایگرفت و مؤلفه قرار دقیق ی مطالعه مورد 0202 تا 0222 سال به مربوط مرتبط، نظری مبانی و مفاهیم

 ها آن اساس بر و شدند مطرح بعد( 5)پنج قالب در هامؤلفه ینا شد. استخراج دانشجو ابقاء در دخیل های

 شد ارسال الکترونیکی آموزش زمینه در متخصص 02 برای و تنظیم تهیه، گویه 52 تعداد با ای پرسشنامه

 نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی. شود شناسایی دقیق طور به ها و شاخص هامؤلفه بندی اولویت تا

 آوری جمع های داده. آمد دست به%48 کرونباخ آلفای روش به نیز آن پایایی و گردید تایید متخصصان

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد فریدمن ناپارامتری آزمون ،04ورژن  Spss افزار نرم از استفاده با شده
 

 محیط و نولوژیتک یاد دهنده، دوره، یادگیرنده، به مربوط به ترتیب عوامل که داد نشان نتایج: هایافته

 در ابقاء دانشجو مؤثر هستند. یادگیرنده

برای نگهداشت هر چه بیشتر دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی نیاز به توجه ویژه : گیرییجهنت

های مدیریتی و کامپیوتری دانشجو، عامل تعامل، حمایت سازمانی، مهارت و نگرش یاد دهنده، به مهارت

 های دوره تکمیل بر ینترنت و ایجاد محیط حمایتی داریم تا دانشجویان بیشترکیفیت تکنولوژی، کیفیت ا

 .شوند تشویق الکترونیک آموزش

 دانشجو ابقاء و تحلیل، شناسایی الکترونیک، یادگیری کلیدی کلمات
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 مهمقد

 العمر،مادام آموزش برای فزاینده تقاضای و اینترنت ورود اب

. است یافتهافزایش سریعی طوربه عالی آموزش در آنالین یادگیری

 با دنیا سراسر در آموزشی مؤسسات و هادانشگاه از بسیاری

 به پا الکترونیکی یادگیری هایدوره و هابرنامه ارائه و طراحی

 مندانعالقه روزافزون تقاضای پاسخگوی تا اندنهاده وجود عرصه

 بابسون، هشپژو گروه گزارش اساس بر. باشند آموزش برای

 به 4114 سال در درصد 6/1 از الکترونیک آموزش در نامثبت

 بااینکه، اما. [9] است یافتهافزایش 4194 سال در درصد 5/33

 دانشجویان اکثر توجه و یافته بیشتری محبوبیت آنالین یادگیری

 تحصیل ترک میزان که دهدمی نشان مطالعات کرده، جلب را

 طوربه سنتی هایدوره به نسبت آنالین هایدوره کنندگان

 و Frankola زعمبه. [4،3،1]است رفته باال چشمگیری و فزاینده

Diaz [6] بیش آنالین هایدوره های¬کننده تحصیل ترک نرخ¬ 

  [5،6]است سنتی های¬دوره در نرخ این از تر¬بیش درصد 41 از

 ترک احتمال که داد نشان Patterson, B., & McFadden مطالعه

 سنتی، فراگیرانی به نسبت آنالین هایدوره فراگیران یلتحص

 و جذب اگرچه Lee عقیده به. [9]است بیشتر معناداری طوربه

 اما است حیاتی و مهم آنالین آموزش در یادگیرنده اولیه پذیرش

 دوره در یادگیرنده ابقاء به دور از آموزش نظام در واقعی موفقیت

 تمایل از است عبارت ابقاء یا ماندگاری. [8]دارد بستگی آموزشی
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 یادگیری اهداف به رسیدن منظوربه آموزش یادامه برای فراگیر

  [1،91]آموزشی هایبرنامه در مشارکت ادامه یا

 تحصیل ترک باالی میزان آموزشی، مؤسسات برای

 و مفید آنالینشان هایبرنامه که است مطلب این بیانگر کنندگان

. [99]است بوده برخوردار متریک کیفیت از و نبوده مناسب

 دانشجویان، تعداد بودن کمتر علت به مؤسسات برخی همچنین

 اگر. کنندمی تقال موقعیتشان حفظ برای و داشته کمتری سود

 مؤسسات یابد، افزایش آنالین آموزشی هایدوره تکمیل میزان

 .ببرند بهینه استفاده اتالف، بدون خود منابع از توانندمی آموزشی

 هایتالش اخیر هایسال در امر این اهمیت به توجه با

 فوق عوامل شناسایی و مطالعه برای پژوهشگران سوی از زیادی

 تحصیل ترک مدل ارائه درKember  وTinto است گرفته صورت

 که رسیدند نتیجه این به آنالین و سنتی آموزش هایدوره در

 زمینه دو در موفقیت عدم از ترس دانشجویان، تحصیل ترک علت

 موسسه با فرد اجتماعی زندگی بین انسجام: است اساسی و مهم

 و نیازهای با فرد بخشنارضایت سازگاری یا و آموزشی

 ,Sun, Tsai, Finger همچنین. [39،94[آکادمیک هایخواسته

Chen, Yeh دهنده،آموزش یادگیرنده، عوامل[91]4118 سال در 

 تأکید مورد را محیط و طراحی تکنولوژی، کالس، و دوره

 رضایت کسب عدم که رسیدند نتیجه این به و قراردادند

 طوربه و انجامدمی الکترونیکی یادگیری شکست به یادگیرنده،

 McVay. داد خواهد انصراف تحصیل ادامه از یادگیرنده حتم

Lynch[95] ترک علت بیشترین که کندمی گیرینتیجه چنین 

 فناوری به مربوط کالتمش الکترونیکی یادگیری از تحصیل

 بازخورد کمبود اینترنت، و کامپیوتر با کردن کار در کم ،تجربه

 و اساتید نبودن دسترس در عبارتی به یا استاد جانب از مناسب

  .باشدمی هاکالسی باهم تعامل کمبود همچنین

 با معناداری طوربه غرقگی که داد نشان تحقیقات همچنین

 در تر¬بیش فراگیران چه هر و. [96-98]دارد رابطه ابقا و رضایت

 های¬دوره از رضایتشان و ابقاء احتمال شوند، درگیر یادگیری

 داد نشان Street دیگر، پژوهشی در. است تر¬بیش الکترونیکی

 در او رفتار روی بر شخص هایویژگی و محیط دوره، فاکتورهای

 با صیلتح ادامه یا انصراف رفتار، این که گذارد،می تأثیر آینده

 داد نشان Hartهمچنین. [19]باشد می خط بر یادگیری روش

 یادگیرنده، موردنیاز هایمهارت و هانگرش رفتارها، از ایمجموعه

 یادگیرنده و کندمی کمک برخط آموزشی دوره کامل موفقیت به

. [41]کندمی تشویق نوین شیوه این به تحصیل ادامه به را

 دانشجویان همه برای است مکنم الکترونیکی آموزش هرحال،به

 که فاکتورهایی بررسی برای هاییپژوهش به و نباشد  مناسب

 دهند ادامه را خود خط بر هایکالس دانشجویان شودمی سبب

 .است نیاز کنند، رها یا

 تحصیالت هایدوره به ورود متقاضیان افزایش به توجه با

 حال در که نور پیام دانشگاه ویژهبه مختلف، هایدانشگاه تکمیلی

 جذب مترصد نوعیبه الکترونیکی آموزش دوره برگزاری با حاضر

 جذب در سعی هرکدام و است، بیشتری دانشجویان نگهداشت و

 مزایای از تا هستند دانشگاه به ورود متقاضیان از بیشتری تعداد

 در. شوند برخوردار دولت همچنین و متقاضیان جانب از حاصل

 حائز بسیار دانشجویان، ابقاء درباره العهمط رقابتی بازار این

 به توجه با و شد گفته باال در آنچه استناد به. است اهمیت

 در پژوهشی تاکنون پژوهشگر توسط گرفتهانجام هایبررسی

 الکترونیکی یادگیری محیط در دانشجو ابقاء بر هایمؤلفه زمینه

 این در شگرپژوه بنابراین. است نگرفته صورت نور پیام دانشگاه در

 دانشجویان ابقاء بر که را متعددی هایمؤلفه تا شد آن بر پژوهش

 شناسایی و بررسی را است مؤثر الکترونیکی یادگیری محیط در

 و شناسایی مطالعه باهدف حاضر پژوهش خصوص این در. کند

 یادگیری محیط در دانشجو ابقاء بر تأثیرگذار عوامل تحلیل

  .شد انجام الکترونیکی

 بررسی  روش

 دانشجو ابقاء بر مؤثر عوامل شناسایی باهدف حاضر پژوهش

 مربوط مطالعات بررسی و بامطالعه الکترونیکی یادگیری محیط در

 ازجمله پژوهش این. گرفت انجام 4196 تا 4111 سال به

ازلحاظ  و کاربردی هدف ازلحاظ رفتاری، علوم هایپژوهش

بر اساس پیشینه نظری  وشناسایی عوامل تأثیرگذار بر ابقاء دانشج

 . است آمیخته از نوع اکتشافی پژوهش و تجربی،

هایی هستند که با استفاده از های آمیخته، پژوهشپژوهش

های تحقیق کمی و کیفی به انجام ترکیب دو مجموعه روش

 به کیفی پژوهش طریق از معموالً روش اکتشافی رسند.درمی

 با منظور این برای. شود یم پرداخته گیریاندازه ابزار یک تدوین

 پدیده اصلی هایجنبه کیفی هایداده تحلیل و گردآوری

 .[49]شودتعیین می موردبررسی

 مرتبط، نظری مبانی و مفاهیم پژوهش این تدوین در 

 هایپژوهش آن بر عالوه. گرفت قرار دقیق یموردمطالعه

 نیز نوشتار این با مرتبط اما مختلف هایحوزه در شدهانجام

 میسر را امکان این فوق هایبررسی. شدند بررسی و مطالعه

 در دانشجو ابقاء بر تأثیرگذار اصلی هایمؤلفه و متغیرها تا ساخت

  .شود شناخته الکترونیکی یادگیری محیط
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 اساس بر و شدند مطرح بعد( 5) پنج قالب در هامؤلفه این

 31 رایب و تنظیم تهیه، گویه 56 تعداد با ایپرسشنامه هاآن

 بندیاولویت تا شد ارسال الکترونیکی آموزش زمینه در متخصص

 پرسشنامه روایی. شود شناسایی دقیق طورها بهو شاخص هامؤلفه

 به نیز آن پایایی و گردید تأیید متخصصان نظرات از استفاده با

 شدهآوریجمع هایداده. آمد دست به %81 کرونباخ آلفای روش

 و Spss v18 (IBM, Armonk, NY, USA)فزارانرم از استفاده با

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد فریدمن ناپارامتری آزمون

 هایافته

 با و پژوهش ادبیات و نظری مبانی بر مروری اساس بر

 ترک تحصیل، تداوم ابقاء،: مانند اساسی مفاهیم به عنایت

 از پس پانل، خبرگان از برخی مشورت با همچنین و تحصیل،

 متغیرهای استخراج و مشابه عوامل میان تلفیق و کیبتر

 در یادگیرنده ابقاء عامل 91 تکراری، موارد حذف یا و استنباطی

  :از اندعبارت که گردیده شناسایی الکترونیکی یادگیری محیط

 

 الکترونیکی یادگیری محیط در یادگیرنده ابقاء  اصلی عوامل. 1جدول

 موضوع اتیمطالعات مربوط به ادب عامل

 عوامل مربوط به یادگیرنده

 پیشینه تحصیلی-9
- GPA(Grad point average)  [44،43،41،45،46] 

 [41،41؛49،48] عملکرد تحصیلی پیشین -

 تجارب قبلی-4

 [49،3،41] سطح تحصیلی  -

 [49،31،39] های آنالین گذرانده شده قبلیتعداد دوره -

 [48،41] های  آموزش از دور قبلیتعداد دوره -

 [48،34] های مربوطهتجارب قبلی در زمینه -

 هامهارت -3

 های مدیریتیمهارت

 [33،41] مهارت مدیریت زمان -

 [31،34] مهارت برآورد میزان زمان و تالش الزم بای انجام یک کار -

 [49،1] های مختلفسازی بین مسئولیتتوانایی متعادل -

 [49] مختلف در مواقع بروز مسئله یا مشکلهای کارگیری استراتژیتوانایی به -

 [33،31،1،36] پذیریانعطاف-

 

 های کامپیوتریمهارت

 [39،38،91،31،41،41،11] افزارهای کامپیوتریمهارت دانشجو در استفاده از نرم

 [41] های کامپیوتری  خوداطمینان به مهارت-

های یژگیو-1

 شناختیروان

 [44،19]  مکان کنترل

 [14،13،41،11،15،19،18] انگیزه

 [11] تعهد به هدف 

 [49] عشق به یادگیری

 [31،13،51] خودکارآمدی

 [3،31] رضایت

 [34،59،54،53،19] خودتنظیمی

 [53،4] خودمختاری یادگیرنده

 [53،51] حضور اجتماعی

 عوامل مربوط به دوره / برنامه

 دوره طراحی-5
 [13،55،56،59] کیفیت دوره

 [58]ه پذیری دورانعطاف 
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 سازمانی حمایت-6

 [51،61] حمایت اداری

 [69،13] زیربنای اقتصادی حمایت از یادگیرنده

 [48] توجه و مالزمت مربی

 تعامل -9

 [48،18] تعامالت استاد با دانشجویان 

 [64،1،18] تعامالت دانشجویان با یکدیگر

 [43،18] مشارکت فراگیران

 عوامل مربوط به محیط

 تعهد کاری -8

 [63] قعیت کاریمو

 [33،55،1،18] تعهد کاری

 [63] فشار کاری فزاینده

 [55،35] های کاری و محیطیتغییر در مسئولیت

 محیط حمایتی -1

 [43،18] اهداف مالی

 [49،18]حمایت از طرف خانواده،محیط کار، دوستان 

 [31،13] حمایت عاطفی

 [41]شرایط راحت برای مطالعه

 [55] فضای زندگی

 [49] زندگیهای چالش

 [61]حوادث زندگی

 عوامل مربوط به یاد دهنده

 [65،91]تسلط بر موضوع درسی دهنده یاددانش -91

 دهنده یادنگرش -99

 [65،91،39]دهنده نست به آموزش الکترونیکی  نگرش یاد

 [38] آفرینی علمی(انگیزه درونی)میل به ارزش

 [38] انگیزه بیرونی)ترفیع و ارتقا شغلی(

 دهنده ارت یادمه -94

 [31،38]افزارهای کامپیوتری و اینترنت مهارت در استفاده از نرم

 [38]کیفیت بیان و گفتار

 [58،66] دهنده موقع یادپاسخگویی سریع و به

 عوامل مربوط به تکنولوژِی

 کیفیت تکنولوژی -93

 [58،65،8،91،69،38]استفاده آسان از تکنولوژِی

 [68،58،69] مفید بودن

 [69،68،58]پذیریف انعطا

 [68،61،8،91،69،38]دسترسی آسان

زیرساخت  کیفیت -91

 اینترنت

 [38،99]سرعت اینترنت 

 [99]قطع نشدن صدا یا ارتباط 
 

 کمی هاییافته

. در مؤلفه پیشینه تحصیلی، 4اساس نتایج جدول  بر

های پیشین و مقطع تحصیلی؛ های عملکرد تحصیلی دورهشاخص

های تجارب قبلی، تعداد به تجارب قبلی شاخصدر مؤلفه مربوط 

های مدیریتی و های آموزش از راه  دور؛ در مؤلفه مهارتدوره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1198-en.html


 یکیالکترون یادگیری یطر ابقاء دانشجو در محگذار ب یرثات یمولفه ها یلو تحل ییشناسا |و همکاران اوجاقی میرکوهی  

911 

 

افزارهای های مهارت دانشجو در استفاده از نرمکامپیوتری شاخص

های کامپیوتری .و در مؤلفه کامپیوتری، اطمینان به مهارت

دگان برای های انگیزه یادگیرنشناختی شاخصهای روانویژگی

 یادگیری، عشق به یادگیری به ترتیب دارای اولویت بودند.

 یادگیرنده به مربوط عوامل هایشاخص بندیرتبه برای فریدمن آزمون نتایج .2 جدول

 رتبه
میانگین 

 رتبه
 عامل هامؤلفه

 معدل مقطع تحصیلی قبلی 53/9 3

 پیشینه تحصیلی

ده
یرن

دگ
 یا

 به
ط

ربو
ل م

وام
ع

 

 های پیشینتحصیلی دورهعملکرد  49/4 9

 مقطع تحصیلی 41/4 4

 های آنالینتعداد دوره 93/4 3

 های آموزش از راه دورتعداد دوره 91/9 4 تجارب قبلی

 تجارب قبلی 99/4 9

 مهارت مدیریت زمان 39/3 5

های مدیریتی و مهارت

 کامپیوتری

 انجام یک کار مهارت برآورد میزان زمان و تالش الزم برای 19/4 9

 های مختلفسازی بین مسئولیتتوانایی متعادل 61/3 3

 های مختلف در مواقع بروز مسئله یا مشکلکارگیری استراتژیتوانایی به 19/3 1

 پذیری الزم در مواقع لزومداشتن انعطاف 33/3 6

 افزارهای کامپیوتریمهارت دانشجو در استفاده از نرم 6 9

 های کامپیوتری  خوداطمینان به مهارت 49/5 4

 مکان کنترل)اسناد داخلی/ خارجی( 19/1 9

 شناختیهای روانویژگی

 انگیزه یادگیرندگان برای یادگیری 49/6 9

 تعهد به هدف 13/5 1

 عشق به یادگیری 6 4

 خودکارآمدی 33/5 5

 ی آموزشیرضایت از دوره 19/5 3

 ری یادگیرندهخودمختا 49/5 6

 تجربه فرایندی 99/3 8

 اضطراب یادگیرنده 11/4 1
 

 

بندی نتایج آزمون فریدمن برای رتبه 1در جدول 

شده است. در های عوامل مربوط به دوره و برنامه ارائهشاخص

پذیری دوره؛ در های کیفیت دوره، انعطافطراحی دوره شاخص

ه و مالزمت استاد، های توجمؤلفه حمایت سازمانی شاخص

های  تعامالت استاد خدمات پشتیبانی و در مؤلفه تعامل شاخص

با دانشجویان، تعامالت دانشجویان با یکدیگر به ترتیب دارای 

نتایج آزمون فریدمن برای  5های یک و دو بودند. در جدول رتبه

شده است با های عوامل مربوط دوره و برنامه ارائهبندی مؤلفهرتبه

های عوامل مربوط به به نتایج  این جدول اولویت مؤلفه توجه

دوره و برنامه عبارت است از تعامل، حمایت سازمانی، طراحی 

 دوره
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 های عوامل مربوط به یادگیرندهبندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه .3جدول 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

 پیشینه تحصیلی 91/9 1

ربو
ل م

وام
ع

ده
یرن

دگ
 یا

 به
ط

 

 تجارب قبلی 11/9 3

 های مدیریتی و کامپیوتریمهارت 91/3 4

 شناختیهای روانویژگی 11/3 9

 

 برنامه های عوامل مربوط به دوره وبندی شاخصنتایج آزمون فریدمن برای رتبه .4جدول 

 هاعامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

 کیفیت دوره 91/9 9
 طراحی دوره

وام
ع

مه
رنا

و ب
ره 

دو
ه 

ط ب
ربو

ل م
 

 پذیری دورهانعطاف 31/9 4

 خدمات پشتیبانی 99/9 4
حمایت 

 سازمانی
 زیربنای اقتصادی 61/9 3

 توجه و مالزمت استاد 63/4 9

 تعامالت استاد با دانشجویان 33/4 9

 تعامالت دانشجویان با یکدیگر 89/9 4 تعامل

 تعامل دانشجو با محتوا 81/9 3
 

 دوره و برنامههای عوامل مربوط به بندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 5جدول 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

 طراحی دوره 41/9 3

 عوامل مربوط به دوره و برنامه

 
4 91/4 

حمایت 

 سازمانی

 تعامل 91/4 9

 

 محیط یادگیرندهی عوامل مربوط به هابندی شاخصنتایج آزمون فریدمن برای رتبه .6جدول 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

 موقعیت کاری)رسمی/پیمانی/قراردادی بودن(دانشجو 89/9 4

 کاری تعهد

ده
یرن

دگ
 یا

ط
حی

ه م
ط ب

ربو
ل م

وام
ع

 

 فشار کاری فزاینده)میزان ساعات کاری( 31/4 9

 های کاری و محیطیتغییر در مسئولیت 83/9 3

 مایت عاطفی اطرافیان از دانشجوح 51/4 4

 محیط حمایتی

 حمایت مالی اطرافیان از دانشجو 39/4 3

 داشتن شرایط راحت برای مطالعه 83/4 9

1 31/4 
حمایت اطرافیان در زمان مواجه دانشجو با مشکالت یا رویدادهای 

 غیرمنتظره
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ز بندی هر یک انتایج آزمون فریدمن برای رتبه 3جدول  در

شده است. با توجه به های عوامل مربوط به یادگیرنده ارائهمؤلفه

های عوامل مربوط به نتایج این جدول اولویت هر یک از مؤلفه

های مهارت شناختی،های روانیادگیرنده عبارت است از: ویژگی

 ، پیشینه تحصیلی.تجارب قبلی ،مدیریتی و کامپیوتری

های عوامل مربوط بندی مؤلفهرتبهنتایج آزمون فریدمن برای . 7جدول 

 محیط یادگیرندهبه 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

عوامل مربوط به محیط  تعهد کاری 91/9 4

 محیط حمایتی 11/9 9 یادگیرنده

 

 در مؤلفه تعهد کاری فشار کاری فزاینده 6طبق جدول 

 )رسمی/ پیمانی/ قراردادی )میزان ساعات کاری(، موقعیت کاری

بودن( و در مؤلفه محیط حمایتی، داشتن شرایط راحت برای 

مطالعه، حمایت عاطفی اطرافیان از دانشجو، به ترتیب دارای 

های عوامل اولویت مؤلفه 9اولویت بودند. بر اساس نتایج جدول 

مربوط به محیط یادگیرنده به ترتیب عبارت است از محیط 

ن فریدمن برای نتایج آزمو 8 در جدول حمایتی، تعهد کاری.

شده است. ارائه های عوامل مربوط به یاد دهندهشاخص بندیرتبه

با توجه به نتایج این جدول در مؤلفه نگرش یاد دهنده انگیزه 

آفرینی علمی(، نگرش یاد دهنده درونی یاد دهنده)میل به ارزش

نسبت به آموزش الکترونیکی و در مؤلفه مهارت یاد دهنده 

موقع استاد، مهارت در استفاده از هپاسخگویی سریع و ب

  افزارهای کامپیوتری و اینترنت، به ترتیب دارای اولویت بودند.نرم

 

 های عوامل مربوط به یاد دهندهبندی شاخص. نتایج آزمون فریدمن برای رتبه8جدول 

ل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه
عام

 ها

 یاد دهنده دانش تسلط بر موضوع درسی 9 9

ل 
وام

ع
ده

هن
 د

اد
ه ی

ط ب
ربو

م
 

 نگرش یاد دهنده نسبت به آموزش الکترونیکی 19/4 4

 آفرینی علمی(انگیزه درونی)میل به ارزش 43/4 9 یاد دهنده نگرش

 انگیزه بیرونی)ترفیع و ارتقا شغلی( 91/9 3

 افزارهای کامپیوتری و اینترنتمهارت در استفاده از نرم 43/3 4

 یاد دهنده مهارت

 کیفیت بیان و گفتار 83/4 1

 موقع استادپاسخگویی سریع و به 11/3 9

 شده از طرف استادحجم کاری و تکالیف خواسته 13/4 5

 کنترل و پیگیری استاد 91/3 3
 

 

 یاد دهندههای عوامل مربوط به بندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 1جدول 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

 دانش یاد دهنده 9 3

 عوامل مربوط به یاد دهنده

 
 نگرش یاد دهنده 4 4

 مهارت یاد دهنده 3 9

 

 های عوامل مربوط به تکنولوژیبندی شاخص.نتایج آزمون فریدمن برای رتبه 10جدول 

ل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه
عام

 ها

 آسان بودن استفاده از تکنولوژِی 43/3 9

 ولوژیکیفیت تکن

ه 
 ب

ط
ربو

 م
ل

وام
ع

ی
وژ

نول
تک

 

 

 مفید بودن 99/4 1

 شدهپذیری تکنولوژی به کار گرفتهانعطاف 43/4 3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             8 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1198-en.html


 9316شهریور –مرداد▐ 3 شماره 91 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

919 

 

 دسترسی آسان به تکنولوژی 39/4 4

 سرعت اینترنت 51/9 9
 کیفیت اینترنت

 قطع نشدن صدا  یا ارتباط 51/9 9

 

 های عوامل. اولویت هر یک از مؤلفه1طبق نتایج جدول 

مربوط به یاد دهنده به ترتیب عبارت است از مهارت یاد دهنده، 

نتایج آزمون  91در جدول  نگرش یاد دهنده، دانش یاد دهنده

های عوامل مربوط به تکنولوژی بندی شاخصبرای رتبهفریدمن 

شده است با توجه به نتایج این جدول در مؤلفه کیفیت ارائه

ولوژِی، دسترسی آسان به تکنولوژی آسان بودن استفاده از تکن

در مؤلفه کیفیت اینترنت هر دو شاخص سرعت  تکنولوژی، و

 اینترنت و قطع نشدن صدا یا ارتباط دارای اولویت بودند.

های عوامل بندی مؤلفهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 11جدول 

 تکنولوژیمربوط به 

 عامل هامؤلفه میانگین رتبه رتبه

عوامل مربوط  کیفیت تکنولوژی 4 9

 کیفیت اینترنت 9 4 به تکنولوژی
 

های عوامل که برای رتبه مؤلفه 99با توجه به نتایج جدول 

ها به شده است اهمیت و اولویت مؤلفهمربوط به تکنولوژی ارائه

 ترتیب عبارت است از کیفیت تکنولوژی و کیفیت اینترنت.

مل مؤثر در ابقا عوابندی نتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 12جدول 

 دانشجویان

 عوامل میانگین رتبه رتبه

 عوامل مربوط به یادگیرنده 5 9

 عوامل مربوط به دوره 51/3 4

 عوامل مربوط به محیط 51/9 5

 عوامل مربوط به یاد دهنده 33/3 3

 عوامل مربوط به تکنولوژی 69/9 1

 

های عوامل که برای رتبه مؤلفه 94با توجه به نتایج جدول

عوامل شده است اهمیت و اولویت مؤثر در ارتقای دانشجویان ارائه

عوامل مربوط به یادگیرنده، عوامل  به ترتیب عبارت است از

مربوط به دوره، عوامل مربوط به یاد دهنده، عوامل مربوط به 

 تکنولوژی و عوامل مربوط به محیط یادگیرنده

 بحث

 محیط در دانشجو ابقاء بر مؤثر عوامل حاضر پژوهش در

 بررسی با. گرفت قرار بررسی مورد الکترونیکی یادگیری

 که. شدند شناسایی ابقاء بر تأثیرگذار عامل 51 قبلی، هایپژوهش

یاد  محیط، برنامه، و دوره یادگیرنده،) مقوله5در  عامل51 این

 با عوامل اولویت و اهمیت. شدند بندیطبقه( تکنولوژی دهنده،

 عوامل: از بودند عبارت ترتیب به دمن،فری آزمون نتایج به توجه

یاد  به مربوط عوامل دوره، به مربوط عوامل یادگیرنده، به مربوط

 محیط به مربوط عوامل و تکنولوژی به مربوط عوامل دهنده،

 .یادگیرنده

 فرعی مقوله 1در ،یادگیرنده مقوله به مربوط عوامل

 هاییمربوطه،ویژگ هایمهارت قبلی، تجارب تحصیلی، پیشینه)

 که. گرفتند قرار شناسایی مورد پژوهش پیشینه از( شناختیروان

 و اول رتبه روانشاختی هایویژگی فریدمن آزمون نتایج به توجه با

 در. بودند دارا را دوم رتبه کامپیوتری و مدیریت هایمهارت

 هایویژگی بین داریمعنی همبستگی متعددی هایپژوهش

 Wuو  Morris, Finneganکنترل مکان چون شناختیروان

[43]  & (Parker[11] (انگیزه(Osborn, Castles, Cheung, 

Ivankova) [41،49،48،13] کارآمدی خود(Ivankova Holder) [34،14] 

 .است شدهداده نشان الکترونیک آموزش در یادگیرندگان ابقاء و

 که رسیدند نتیجه این به متعددی هایپژوهش چنینهم

 یادگیرنده ابقاء بر مهمی تأثیر کامپیوتری و یتیمدیر هایمهارت

 (Muller Castles, Osborn, Ivankova, Holder) داشت

[1،49،41،13،33].Bryant-Dupin [44]  وجود عدم که کندمی بیان 

 مدیریت اینترنت، در جستجو قبیل از) کامپیوتری هایمهارت

( کامپیوتر عامل هایسیستم و اینترنت کاربردی هایبرنامه فایل،

 در رو،ازاین. باشد می تحصیل ترک اصلی هایشاخص از یکی

 دانشجویان اگر که شد داده نشان موردبررسی هایپژوهش

 بر بیشتر باشند، داشته را مربوطه تخصصی و علمی هایمهارت

 .شوندمی تشویق الکترونیک آموزش هایدوره تکمیل

 مقوله 3 در ،برنامه و دوره مقوله به مربوط عوامل

 پژوهش پیشینه از( تعامل سازمانی، دوره،حمایت طراحی)فرعی

 فریدمن، آزمون نتایج به توجه با که. گرفتند قرار شناسایی مورد

 .بودند دارا را دوم رتبه سازمانی حمایت و اول رتبه تعامل
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Pigliapoco and Bogliolo در را همنوعان با ارتباط تأثیر 

 الکترونیک آموزش از شدن خارج برای دانشجویان تصمیمات

 داریمعنی رابطه که رسیدند نتیجه به و قراردادند موردبررسی

 اما. [64]ندارد وجود تحصیل ترک میزان و همنوعان با ارتباط بین

Arbaugh، Hong ،Bocchi, Eastman & Swif همبستگی 

 میزان و دانشجو و علمی محیط ارتباط بین داریمعنی

 در اگر. کردند کشف الکترونیک آموزش از دانشجویان گیریکناره

 درگیر دانشجویان شود، داده موقعبه و مناسب بازخورد دانشگاه

 موردحمایت فعالیت برای دانشجویان و باشند، متقابل هایفعالیت

 افزایش الکترونیک آموزش در دانشجویان ابقاء میزان گیرند، قرار

   [61،91،56 ]یابدمی

 در خود پژوهش در d BergeMuilenburg an  طرفی از

 عاملی ده مدل یک دور راه از آموزش برای موجود موانع با رابطه

 پنج. داد نشان را هاداده واریانس درصد 51 که کردند طراحی

 ساختار)بودند مربوط نهادی پشتیبانی بر عامل،91 از مورد

 زمانی(. دانشجویان از پشتیبانی خدمات دانشگاه، مزایای اجرایی،

 دانشجویان برای موانعی بودند، ناکافی یا ناخوشایند عوامل این که

 آموزشی جلسه8 طی نیز Cheung & Kan. [51]شدندمی محسوب

 هم و عاطفی ازلحاظ هم جلسات، این طی دانشجویان که خود

 که رسید نتیجه این به گرفتندمی قرار موردحمایت علمی ازلحاظ

 هاآن ابقاء میزان بر جهیتوقابل طوربه آموزشی جلسات در شرکت

 .[48]گذاردمی مثبت تأثیر الکترونیک آموزش در

 فرعی مقوله 3 در ،یاد دهنده مقوله به مربوط عوامل

 قرار شناسایی مورد پژوهش پیشینه از( نگرش و مهارت دانش،)

 یاد دهنده مهارت فریدمن آزمون نتایج به توجه با که. گرفتند

 نشان هاپژوهش. بود دارا را دوم تبهر یاد دهنده نگرش و اول رتبه

 بر توجهیقابل تأثیر تواندمی مربی موقعبه گوییپاسخ که اند داده

 اگر بنابراین. [58،66] (Arbaugh, Thurmond) .باشد داشته رضایت

 یادگیرندگان نیازهای و مسائل به موقعبه پاسخگویی به قادر معلم

 خواهد بهبود درنگبی یادگیرندگان رضایت باشد داشته

 یاد دهنده نگرش زمینه در [58،66] .(Arbaugh, Thurmond)یافت

   ,Piccoli هاییافته با پژوهش این نتایج الکترونیکی آموزش به

Ahmd and Ivese[65]همسو است 

 فرعی مقوله 4 در ،تکنولوژی مقوله  به مربوط عوامل

 ردمو پژوهش پیشینه از( اینترنت کیفیت تکنولوژِی، کیفیت)

 کیفیت فریدمن آزمون نتایج به توجه با که. گرفتند قرار شناسایی

. بود دارا را دوم رتبه اینترنت کیفیت و اول رتبه تکنولوژِی

Piccoli, and Bogliolo نتیجه این به هایشان پژوهش در نیز 

 قابل طور به اینترنت کیفیت و تکنولوژی کیفیت که رسیدند

 آموزش در را یادگیرنده ابقاء و یادگیری کیفیت میزان توجهی

 .[65]دهد می قرار تأثیر تحت الکترونیکی

 محیط) فرعی مقوله 4 در ،محیط مقوله  به مربوط عوامل

 قرار شناسایی مورد پژوهش پیشینه از( کاری تعهد و حمایتی

 رتبه حمایتی فریدمن،محیط آزمون نتایج به توجه با که. گرفتند

 حمایتی میزان. بود دارا را دوم بهرت یادگیرنده کاری تعهد و اول

 ابقاء در مهم شاخص یک گیرندمی اطرافیان از دانشجویان که

 و کارفرمایان خانواده،. باشدمی الکترونیکی آموزش در هاآن

 به کمک برای مثبتی حمایتی نیروی توانندمی همکاران

 این. باشند الکترونیک آموزش در موفقیت در دانشجویان

  (Ivankova, & Stick, Holder )عاطفی حمایت لشام هاحمایت

 برای راحت شرایط و[11-43](Morris, Parker)مالی، کمک ،[13،33]

 در دانشجویان باشد. اگرمی[43،46] (Castles, Osborn).مطالعه

 طرف از زندگی غیرمنتظره رویدادهای و مشکالت با مقابله

 فزایشا هاآن تحصیل ترک احتمال نشوند، حمایت دیگران

   [66] ( Castles[49] Piccoli, Ahmad, & Ivesیابد. )می

 Perry and Boman,care,Edwards, Park[55]های پژوهش

،Packham, Jones, Miller & Thomas [63]Kemp  [61] .

Tello[1]کار، زیاد فشار وقت، تمام کاری وضعیت که داد نشان نیز 

 کاری های سئولیتم در تغییرات یا کاری، اضافه ساعات میزان

 .برد می باال را دانشجویان تحصیل ترک احتمال

 گیرییجهنت

برای ابقاء هر چه بیشتر دانشجو در محیط یادگیری 

های مدیریتی و الکترونیکی نیاز به توجه ویژه به مهارت

کامپیوتری دانشجو، عامل تعامل، حمایت سازمانی، مهارت و 

یت اینترنت و ایجاد نگرش یاد دهنده، کیفیت تکنولوژی، کیف

 هایدوره تکمیل بر محیط حمایتی داریم تا دانشجویان بیشتر

 شوند تشویق الکترونیک آموزش

 تقدیر و تشکر

دانم از استاد راهنمای محترم،خانم دکتر بر خود واجب می

اسماعیلی و اساتید مشاور،آقایان دکتر سرمدی و دکتر بهمن 

ر انجام این پژوهش یاری سعیدی پور و از کلیه افرادی که مرا د

 نمودند تشکر و قدردانی کنم. 

 اخالقی هیدییتأ

کننده در پژوهش علمی و خبرگان شرکتبه اعضای هیئت

 ها اطمینان داده شد.در خصوص محرمانه بودن پرسشنامه
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گونه تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری هیچ

 د نداشت.مقاله در بین نویسندگان وجو

 یمنابع مال

ی اجرای این پژوهش توسط نویسنده مسئول هانهیهزتمام 
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