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مورد كاوي : تحليل افت دانشجويان مهندسي در تحصيل الكترونيكي

 مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران

  

    2محمد علي رستمي نژاد و  1                                                 ناصر مزيني

  

. يشينه پژوهشهاي صورت گرفته بررسـي شـده اسـت    علل آن بر اساس پاين مقاله ميزان افت در تحصيل الكترونيكي و در :چكيده

ـ    .  حاكي از آن است كه نرخ افت در تحصيل الكترونيكي به مراتب بيشتر از آموزشهاي رايج است           نتايج بررسي  ثير أايـن پديـده تحـت ت

ـ   سـه متغيـرِ   در يك بررسي موردي. انشناختي است تعامل عوامل مختلف فرهنگي، تكنولوژيكي و رو       رم تحـصيلي و معـدل   جنـسيت، ت

  گرفـت؛ در ايـن   در افت تحصيلي دانشجويان مركز آموزش الكترونيكي دانـشگاه علـم و صـنعت ايـران مـد نظـر قـرار                 آزمون ورودي   

تـراكم افـت تحـصيلي در ترمهـاي     نيـز   و د از دانـشجويان زن بيـشتر اسـت    رتب نسبت افت تحصيلي دانشجويان م     مورد كاوي به مرا   

 بـه اينكـه   در خصوص معـدل آزمـون ورودي بـا توجـه    .  دار نيستا، اما اين تراكم از نظر آماري معن       جم بيشتر است  تحصيلي سوم و پن   

داري در معدل دو گروه ادامه دهنده   ي كسب كرده بودند، اما تفاوت معنا      دودانشجويان ادامه دهنده تحصيل معدل بيشتري در آزمون ور        

  .تحصيل و مشموالن افت تحصيلي مشاهده نشد

  

  

  .افت تحصيلي افت تحصيلي، آموزش الكترونيكي، آموزش مهندسي، نرخ :هاي كليديواژه
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 مقدمه .1

 با مراجعه 21در آستانه قرن . تحصيل الكترونيكي در توسعه پايدار جامعه اطالعاتي نقش بسزايي دارد
راه دور و  مركز آموزشهاي از توان يافت كهبه وبگاه هر دانشگاه مطرح دنيا كمتر دانشگاهي را مي

 درصد از صد هزار 21  آريزونا حدود2 دانشگاه فونيكس،نمونهراي ب. باشدنداشته  1الكترونيكي

    .]1[كنددانشجوي خود را در يكي از قالبهاي آموزشهاي الكترونيكي و از راه دور پذيرش مي
 بلكه نظام شود،محدود نمي  دور به آموزشهاي از راهارگيري آموزشهاي الكترونيكيكتوسعه و به

 آموزش مهندسي متداول در. ثير آن قرار گرفته استأنيز تحت ت) متداول(آموزش مهندسي حضوري
   اثربخشي و كارآمدي آموزش از فناوريهاي مرتبط با رايانه و اينترنت استفاده فراوانييبراي ارتقا

ثير روشي و أ از تايهاي مبتني بر كامپيوتر در مهندسي شيمي نمونه شبيه سازي فرايند وشودمي
هاي  مجازي و از راه دور از جمله كاركرديآزمايشگاهها]. 2[استمحتواي رايانه در آموزش مهندسي 

هايي از آن در  كه نمونهاستفناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش مهندسي متداول ناپذير انكار 
اي كه توانمندي به روز  رايانههاي آموزشي نرم افزار.]4 و 3[ استشدهمهندسي كنترل بررسي و اجرا 

 كيفيت آموزش دروس مهندس كاربردهاي فراواني دارند ي براي ارتقا،شدن و اتصال به وب را دارند
نرم افزار آموزش الكترونيكي براي آموزش توربينهاي بادي اشاره به توان  نمونه عملي آن ميكه براي

  .]5[كرد
فناوري اطالعات و كي و مجازي از جمله توانمنديهاي ارائه آموزش از راه دور به روش الكتروني

ه آموزش عالي سسؤ بيش از پانزده دانشگاه و م، در آموزش عالي ايران نيز امروزه وارتباطات است
 از اين طريق  به پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشددولتي و خصوصي

م آموزش مهندسي و تربيت مهندس كشور روز به روز در آموزش الكترونيكي در نظا. كنند مياقدام
كه دانشجويان نظام الكترونيكي آنها جمله دانشگاههاي فني مهندسي بنام كشور  از. حال افزايش است

توان به دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه شيراز و دانشگاه  مي،اندرسيدهبه مرحله دانش آموختگي 
  .سي اشاره كردصنعتي خواجه نصيرالدين طو

با توجه به سطح كمي توسعه تحصيل الكترونيكي، تضمين كيفيت نظام تربيت مهندس در اين 
 شاخصهاي مختلفي  آموزشيهاي نظامگرانتحليل. راواني برخوردار استنوع تحصيالت از اهميت ف

دانشجويان، توان به رضايت تحصيلي  از جمله مي كهندكنبخشي يك نظام آموزشي ارائه مي براي اثر
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 1رضايت مدرسان، سطح توانمندي دانش آموختگان در بازار كار،  هزينه اثربخشي نظام، ميزان افت

  .اشاره كرد... و تحصيلي 
 هر چه ميزان افت تحصيلي در يك نظام آموزشي كمتر باشد، اثربخشي آن نظام  كهواضح است

حصيلي به زبان ساده به ميزان مشروطي افت ت.  تر استرااثربخشي كا ـ باالتر است و از نظر هزينه
افت تحصيلي در نظامهاي . دشو ريزش تك درس اطالق مي اخراج ونشجويان، انصراف از تحصيلدا

در اين . ستيالت الكترونيكي نيز به آن مبتالاي است كه تحص پديده نويني نيست، اما مسئلهآموزشي
 و بررسي شودبناي پژوهشهاي انجام شده بر م افت تحصيلي، ميزان و علل آن شده است تامقاله سعي 

 از يك بررسي موردي در دانشجويان رشته مهندسي فناوري اطالعات در به دست آمدههاي يافته
  .گيردنيكي دانشگاه علم و صنعت ايران مد نظر قرار مركز آموزش الكترو

  

  افت تحصيلي و اهميت آن .2

ماعي و ترك مدرسه قبل از فراغت از تحصيل افت را تركِ مدرسه، انصراف از محيط يا گروه اجت
شود كه در به پايان رساندن مدرسه يا  يا به دانش آموز و دانشجويي اطالق مي]6[اندتعريف كرده

 2 افت تحصيلي يك اصطالح كلي است كه بعضاً با انصراف از تحصيل.]7[دانشگاه شكست خورده است

 آموزشي به هر نوع نظام تحصيلي در هر افت. دشو معادل فرض مي3و ناقص گذاشتن تحصيل

موفقيت .  داردآموخته كردن دانشجويان اشاره آموزشي در نگهداشت و دانش نظاممديآناكار
افت تحصيلي ]. 8[استترين شاخصهاي كيفيت آموزش عالي  آموزشي يكي از مهم نظامدانشجويان در

 4 و نرخ آن كه به نرخ افت تحصيليهوجه بوداي است كه از ديرباز مورد تلهسئدر آموزش عالي م

 برخي منابع ميزان در تاريخچه صد ساله آموزش عالي. شود به دقت بررسي و گزارش مي،مشهور است
در حال حاضر نيز حتي در كشورهاي ]. 8[اند درصد گزارش كرده45 تا 40افت تحصيلي را بين

 تا 30مي شود و آماري در حدود  آموزشي مقوله حياتي محسوب نظامهاياروپايي، افت تحصيلي در 
يد ميزان ؤ درصد در استراليا گزارش شده است و نتايج بررسيها م45اسپانيا و كشور  درصد در 50

  ].9[ست كشورهاي اروپاي مركزي و آمريكامشابهي براي افت تحصيلي  در
رين تمهمبررسي ميزان افت تحصيلي، علل آن و چاره انديشي براي به حداقل رساندن آن اولين و 

وجود دو دليل عمده براي لزوم مطالعه افت در تحصيل الكترونيكي  .اولويت هر سازمان آموزشي است
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يكي در مقايسه با آموزش هاي صرف شده در حوزه آموزش الكترونبررسي اثربخشي هزينه. 1: دارد
  ؛ر استثؤگيري يادگيرندگان و سازمانها م كه در برنامه ريزيهاي آموزشي و تصميممعمول

شناسايي با ]. 10[ و اثربخش كردن آموزش الكترونيكيثر در افت تحصيليؤمشخص سازي عوامل م. 2
انشجويان در معرض خطر  دمي توانآن در طول تحصيل و علل آن ميزان افت تحصيلي، زمان تحقق 
وف به اهميت اين با وق .دكر مبارزه با اين پديده را برنامه ريزي برايرا شناسايي و اقدامات پيشگيرانه 

موضوع، ما نيز در مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم صنعت ايران در صدد بررسي ميزان افت 
 در اين پژوهش افت تحصيلي به اخراج، انصراف شودتحصيلي و علل آن برآمديم و الزم است تصريح 

  .از تحصيل و عدم مراجعه در طول ترم  اطالق مي شود
  

  ر تحصيل الكترونيكينگاهي به ميزان افت د .3

گونه كه بحث شد، افت تحصيلي از ديرباز در آموزش عالي مطرح بوده است و به عنوان يكي از همان 
 راجع به افت مجموعه بررسيها. شودميمحسوب   نظاميمدي هرآثربخشي و كارترين شاخصهاي ا مهم

بيشتر لكترونيكي به مراتب تحصيلي بيانگر اين واقعيت است كه افت تحصيلي دانشجويان در تحصيل ا
  .]16 و 15، 14، 13، 12، 11، 8[ از تحصيل به روش معمول است

ست كه نرخ افت تحصيلي در آموزشهاي از راه دور  قبل از رايج شدن اينترنت بين  اگزارشها حاكي
و پژوهش ديگري نرخ افت تحصيلي در آموزشهاي از راه دور  را بين ] 12[ درصد بوده است60 تا 25
ر مقايسه با تحصيل افت تحصيلي در تحصيل الكترونيكي د]. 17[ درصد گزارش كرده است50 تا 30

 درصد 20 تا 10كه در نظام حضوري  ، در صورتي درصد گزارش شده40 تا 25به روش متداول بين 
در كشورهاي آسيايي بيشتر از و  درصد 30 تا 20افت تحصيلي در كشورهاي اروپايي ]. 12[بوده است

 75 تا 30برخي نرخ افت تحصيلي در آموزش الكترونيكي را بين ]. 11[درصد گزارش شده است 50
علت اين گسترة زياد، تنوع در چگونگي و قالب آموزش ]. 18[اندكردهدرصد متغير گزارش 

  ] .11[استالكترونيكي، دروس و رشته هاي مورد بررسي 
  گونه  الكترونيكي را ايننظامهايي در  نرخ افت تحصيلخصوص پيشينه پژوهشهاي انجام شده در

  :توان جمع بندي كرد كهمي
 . الكترونيكي به مراتب بيشتر از حضوري استآموزشافت تحصيلي در  •

  با گذر از آموزش از راه دور سنتي به الكترونيكي به مراتب ميزان افت تحصيلي كاهش •
 .مي يابد

 ورد مطالعه و رشته مورد مطالعه م آموزشي، كشورنظامنرخ افت تحصيلي با توجه به نوع  •
 .است متغير 75 تا 20بين
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 علل افت تحصيلي در ، در ادامه نرخ افت تحصيليخصوصبا اين جمع بندي از آمار موجود در 
  .بررسي شده است مبناي پيشينه پژوهشها آموزش الكترونيكي بر

 

  علل افت در تحصيل الكترونيكي .4

 ايثير عوامل متعدد و در هم تنيدهأسيار پيچيده و تحت تاي بلهئمس تحصيلي افت پديده شناسي علت
ثيرات متقابل أتوان علل را شناخت، بلكه بايد در تحليل علت آن تاين بدان معنا نيست كه نمي. است

افت تحصيلي همانند تصادف كه در بيان تمثيل آمده است .  يكديگر را مورد توجه قرار داردبرعوامل 
  ].12[ اما علل مختلفي ممكن است داشته باشد،مت بيشتر ندارداتومبيلي است كه يك عال

متخصصان آموزشي چهارچوبهاي مفهومي متعددي براي توجيه ماندگاري يا انصراف دانشجويان ارائه 
  :انداين چهارچوبها در چهار طبقه قرار داده شده. اندكرده

عي بر افت تحصيلي و انصراف ثير نيروهاي اجتماأاين ديدگاه بيشتر بر تدر : ديدگاه اجتماعي •
 .شده استكيد أت

ها و ويژگيهاي سازماني دانشگاه و دانشگاهها ثير فرايندأبر تدر اين ديدگاه : ديدگاه سازماني •
 .مي شودكيد أت

ي است كه دانشجويان بر اكيد بيشتر اين ديدگاه بر تحليل هزينه فايدهأت: ديدگاه اقتصادي •
 .گيرندتصميم ميراف از تحصيل ادامه تحصيل يا انصبراي اساس آن 

ثير ويژگيها و فرايندهاي رواني در افت أاين ديدگاه بيشتر بر تدر : ديدگاه روانشناسي •
  ] .8[ مي شودكيد أتحصيلي دانشجويان ت

 ،جاي پرداختن به يك يا چند عامله  علل افت تحصيلي دانشجويان بخصوص در ،بر اين اساس
. شوند مي بررسيمجموعه عوامل دركنار يكديگرآنها  دركه اند دهمعرفي كرن مدلهايي امحقق از برخي

و در يادگيري الكترونيكي به مدل ) 1987(1توان به مدل طولي تين تودر آموزشهاي رايج مي

تين تو متغيرهاي مرتبط با زمينه خانوادگي، انگيزه شخصي، توانايي و ]. 8[اشاره كرد) 2000(2بويلز

يالت، تجربه پيشرفت تحصيلي قبلي و پشتيباني سازماني را در افت عمق التزام به تكميل تحص
 ثير گذار در افت أ تخصوص عواملرار مي دهد و بويلز در كيد قأتحصيلي آموزشهاي از راه دور مورد ت

 پيشينه يادگيرنده و سطح . الف:يا ادامه تحصيل دانشجويان سه دسته متغير را شناسايي كرده است
 متغيرهاي محيطي مانند مسئوليت كاري، خانوادگي و . ب،صي و تجارب قبلي آن، مشكالت شخرشد

  ].10[هاي تحصيلي مانند نمرات ورودي و رشته تحصيلي متغير. ج؛اجتماعي
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ن كننده هزينه أميبرخي از پژوهشهاي موردي به بررسي متغيرهايي مانند جنسيت، سن و منابع ت
هاي روانشناختي مانند مركز كنترل و بار شناختي تغيرمبر و برخي نيز  ]11و1،9[تحصيل پرداخته اند

 1 بررسي انجام شده در دانشگاه باز هلنيك  در نمونهرايب ].1[كنندكيد ميأدر تحصيل الكترونيكي ت

  : استآمدهبه دست يونان نتايج زير 
 ؛ افت تحصيلي در ماجولهاي اول استبيشترين ميزان •

 ؛يزان را دارد بيشترين م35 تا 29 افت تحصيلي در سنين •

 ؛ بوده است21,6 و آقايان17,6نمها انصراف و عدم ادامه تحصيل خا •

 ؛ مرتبط است به همافت تحصيلي و توانايي استفاده از فناوري رايانه و پست الكترونيكي •

 ] .11[ افت كمتري داشته اند،ديده اند كه در زمينه فناوري اطالعات آموزش كساني •

ه علل افت تحصيلي دانشجويان الكترونيكي به قرار زير گزارش شده ساير مطالعات موردي در زمين
 :است

  ؛]18[ مي شودمنجر  طراحي ضعيف دروس الكترونيكي كه به كاهش سطح رضايت يادگيرنده-
  ؛]17[ پشتيبانينظام پايين بودن سطح تعامل و ضعف -

  ].10[ تحصيل الكترونيكي دانشجويان در آغاز3 و افزايش بار شناختي2 بيروني بودن مركز كنترل-

 علت افت خصوص و نظر آنان در بررسيلي از منظر دانشجويان  پژوهشها علل افت تحصي ازبرخيدر 
 علت يك بررسي، در  نمونهراي كه بپرسيده شده استتحصيلي دانشجويان در آموزش الكترونيكي 

  : استدهشخالصه به قرار زير افت در تحصيل الكترونيكي 
  ؛فيزمان كانبودن  •
  ؛انگيزهنبودن  •
  ؛طراحي ضعيف دروس •
  .]19[عدم برخورداري از مدرسان توانمند •
  

  االت پژوهشؤطرح پژوهشي و س. 5

ده شاي استفاده مقايسه ـ يپژوهش براي تحليل علل افت تحصيلي دانشجويان از روش علّدر اين 

ارد كه در آن علت از پيش داشاره ي به مواردمي نامند، زيرا » 4پس رويداد«اين روش را غالباً . است

____________________________________________________________________ 
 

1. Hellenic Open University 

2. Locus  of Control 

3. Cognitive Load 

4. Expost Facto 
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  كه معلول خواندهـ رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طريق اثري كه بر متغير ديگر
 به اينكه در اين پژوهش پرونده وجهت با .]20[پذير استگذارده و بر جا مانده است، امكان ـ  شودمي

 مورد تحليل  پيش اتفاق افتادهحصيلي كه ازتحصيلي دانشجويان مهندسي فناوري اطالعات و افت ت
   .استاي مقايسهـ ي علّ  بهترين انتخاب روش،لذااست، قرار گرفته 

توان به پهناي باند، نوع دسترسي به  مثال ميراي ب،ثر استأافت تحصيلي از عوامل متعددي مت
حصيلي، اينترنت، فناوريهاي به كار رفته در ارائه آموزش، نوع آموزش الكترنيكي، سطح انگيزش ت

، سبك يادگيري دانشجويان، انداتحصيلي، ساختار درس، روش تدريس اس، سن، رشته تيتجنس
 در  ياد شدهكه شناسايي تمام عوامل اشاره كرد....  شهاي ارزشيابي و ميزان رضايت تحصيلي، رو

 از  وردد ندا و ابزارهاي سنجش معتبر نيز براي برخي از آنها وجويست نامكان پذيربسياري از موارد 
 و تعميم نتايج را با مشكل مواجه ودباعث عدم رعايت اصل امساك شهاي زياد متغير  گنجاندن،طرفي

دست ه ت تبيين برها حداكثر قدين معناست كه از حداقل متغيرداصل امساك در پژوهش ب. كندمي
نظر به كثرت و  ].20[يابدت تعميم نتايج كاهش مير قد،ها افزوده شود زيرا هر چه بر تعداد متغير،آيد

 تا  است شده تالشاين مقالهدر  ،ثير گذار در افت تحصيلي و رعايت اصل امساكأپيچيدگي عوامل ت
 در ررسي و سه متغير در افت تحصيلي بت تحصيلي دانشجويان الكترونيكيدر مرحله اول علل اف

   :استبه شرح زير  كه داده شوداولويت قرار 
 جنسيت  •

 به ميزان تراكم انصراف و اخراج در طول ترمهاي تحصيلي اشاره  كهزمان افت تحصيلي •
 .دارد

 . كه به ميانگين نمره دانشجويان در آزمون ورودي اشاره داردمعدل دانشپذيري •

 آيا افت تحصيلي ميان دانشجويان مهندسي فناوري اطالعات مرد و زن متفاوت است؟ •

  مهندسي رخ داده است؟بيشترين افت تحصيلي در چه ترمي از تحصيل دانشجويان •

آيا معدل آزمون ورودي در دانشجويان مشمول افت تحصيلي و دانشجويان ادامه دهنده  •
  تحصيل متفاوت است؟

 دانشجوي مقطع مهندسي فناوري اطالعات 224، پرونده تحصيلي سؤاالت ياد شدهبراي پاسخ به 
 در 1383-84وم سال تحصيلي در دانشگاه علم و صنعت ايران مورد بررسي قرار گرفت كه از ترم د

كارنامه در اين بررسي تمام دانشجويان مشمول افت تحصيلي بر اساس . انداين مركز پذيرفته شده
  .ندشدشمول افت و معدل آزمون ورودي مقايسه  جنسيت، ترم منظرتحصيلي شناسايي و از 

و از راجعه شده ال اول پژوهش به كارنامه آموزشي دانشجويان مؤبراي جمع آوري داده هاي س
 آزمون از دانشجويان نسبت رعايت براي ،لذا ،است نبوده برابر زن و مرد دانشجويان تعداد كه آنجا

  .معنا داري نسبت استفاده شده است



 آموزشمورد كاوي مركز : تحليل افت دانشجويان مهندسي در تحصيل الكترونيكي....  
 

98

 صورت فراواني و در پنج طبقه  دست آمدهبههاي ال دوم پژوهش از آنجا كه دادهؤدر تحليل س
  ]20[  استفاده شده است2X دو  از آزمون معناداري خي،قرار گرفته است

 از آنجا كه نمرات دو گروه  پژوهشال سومؤدي و پاسخ به سوبراي مقايسه نتايج نمرات آزمون ور
اي بودن  يعني همساني واريانسها ، فاصله؛Zدانشجويان مشمول افت و غير مشمول شرايط آزمون 

  . استفاده شده استZ بود، از آزمون] 20[ نفر30داده ها و تعداد نمونه بيشتر از 
  

   از  مورد كاوي رشته مهندسي فناوري اطالعات به دست آمدهيافته هاي . 6

  آيا افت تحصيلي در بين دانشجويان مهندسي فناوري اطالعات پسر و دختر متفاوت است؟: ال اولؤس
 دانشجوي مهندسي فناوري اطالعات در مركز آموزش الكترونيكي 224بررسي ما بر روي پرونده 

  براي بررسي. استزنان  بيشتر از 1,66 مردان نشان داد كه افت تحصيلي  ايرانانشگاه علم و صنعتد
  ، α =%5در سطح آلفاي . داري نسبت استفاده شددار بودن اين تفاوتها از آزمون معنامعنا

z=13.55  تر از  به دست آمده است كه بزرگzدرصد 95 با احتمال ،بنابراين.  است1.64 جدول 
  . استزنانن بيشتر از مردا متفاوت است و افت تحصيلي يتفاوت نسبت افت تحصيلي بين دو جنست

  بيشترين افت تحصيلي در چه ترمي از تحصيل دانشجويان مهندسي رخ داده است؟: ال دومؤس
  . خالصه شده است1درصد تراكم  افت تحصيلي، بعد از تفكيك ترمهاي تحصيل در جدول 

  
  افت تحصيلي بعد از تفكيك ترمهاي تحصيليدرصد تراكم : 1جدول

  
  

براي بررسي . تراكم افت تحصيلي در ترمهاي سوم و پنجم بيشتر استكه  نشان مي دهد 1جدول 
 α=%5معنا دار بودن تفاوت فراوانيها از آزمون آماري مجذور كا استفاده شده كه در سطح معناداري 

 تفاوت ،بنابراين.   استx2= 9,49تر از  كوچكx2=8 مجذور كاي محاسبه شده df=4با درجه آزادي 
توان زياد بودن  نمي، به عبارتي؛دار نيستدر فراواني و ميزان افت تحصيلي در ترمهاي تحصيلي معنا

  .ميزان افت تحصيلي را در  ترمهاي سوم و پنجم تحصيلي  نتيجه گرفت



 ناصر مزيني و محمد علي رستمي نژاد                                                                                     

 

99 

ي و دانشجويان ادامه دهنده دي در دانشجويان مشمول افت تحصيلوآيا معدل آزمون ور: ال سومؤس
  تحصيل متفاوت است؟

نده مشمول افت تحصيلي و ادامه ده دانشجويان از دسته دو )آزمون ورودي( دانشپذيري ترم معدل نتايج
  . خالصه شده است2 نتايج آن در جدول ومقايسه ) دانشجو(تحصيل

  
  دامه دهنده تحصيلي نتايج معدل ترم دانشپذيري دانشجويان مشمول افت تحصيلي و ا: 2جدول

  
  
  
  
  

 نتايج تحليل نشان داد  و استفاده شدZبراي بررسي معنا دار بودن تفاوت بين ميانگينها از آزمون 
. است 1,64معادل  جدولZتر از  كوچكα=%5  بوده است كه در سطح معنا داريZo=1.55كه 

نشجويان مشمول افت و توان نتيجه گرفت از نظر معدل دانشپذيري تفاوتي بين دا نمي،بنابراين
  .دانشجويان ادامه دهنده تحصيل وجود دارد

  

  هابحث، نتيجه گيري و پيشنهاد .7

ثر در افت تحصيلي دانشجويان ؤيزان و برخي متغيرها و عوامل ممتا  ه استدر اين بررسي سعي شد
ل سه متغير جنسيت، زمان افت تحصيلي و معد. مهندسي در آموزش الكترونيكي مد نظر قرار گيرد

  .شده است دانشپذيري در مطالعه موردي دانشجويان مهندسي فناوري اطالعات بررسي
 را دانرم داري زياد بودن افت تحصيلي در ا جنسيت به طور معنخصوصيافته اين بررسي در 

. پيشينه پژوهشهاي انجام شده در ساير نقاط دنيا نتايج مختلفي را نشان داده است. نشان داده است
در برخي از ]. 12و1[ تفاوت معنا داري وجود ندارديتا نشان داده است كه بين دو جنسبرخي بررسيه

كه  ذكر است شايان .]21 و11[ اشاره شده استمردانبررسيها به بيشتر بودن افت تحصيلي در ميان 
  .زنان يافت نشدنسبت به مردان در بررسي حاضر شواهدي مبني بر بيشتر بودن افت تحصيلي در 

 زنانه دور براي  آموزش از را كهبرخي معتقدند. تواند صادق باشد براي اين قضيه ميچند توجيه
 در كالسهاي زنانست كه ميزان مشاركت  ابرخي بررسيها حاكي]. 21[تجربه اي آزاد و مطمئن است

دهند ارتباطات  مردها بيشتر ترجيح مي، به عبارتي؛ است مردانمجازي و محيطهاي آنالين بيشتر از
  ارتباط از طريق ارسال پيام و محيطهاي برخط را ترجيحزنان  حال اينكه ،ر رو داشته باشندرو د

   در كالسها وزناين پديده ممكن است باعث باال رفتن ميزان مشاركت دانشجويان ]. 22[دهندمي
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د، گردمورد ديگر، به ويژگي فرهنگي مردم ايران بر مي. شودمنجر پافشاري براي ادامه تحصيل آنها 
د و ها ترجيح مي دهند تا دخترانشان در كنار خانواده ادامه تحصيل بدهنزيرا در شرايط برابر، خانوداه

شهرستانها از تحصيل انصراف ن به دليل وجود گزينه هاي جايگزين در  مردااين امر باعث مي شود تا
و خانواده هاي آنها كمتر زنان كه   شود، در صورتيمنجر  به كاهش انگيزه آنهادهند يا گزينه جايگزين

 و عدم توانايي تعادل بين تحصيل و اشتغال  مردانشاغل بودن. كنندبه گزينه هاي جايگزين فكر مي
  .است درمي افت تحصيل باال در دانشجويان نيز توجيه ديگري براي رقم باال

براي آموزش  در گزينشها هانشگادنكته كاربردي اين بررسي يقيناً به اين معنا نخواهد بود كه  
ات آموزش  ترجيح دهند، اما ضروري است دانشگاه فراهم كننده خدمدانرمبر  را زنان ،الكترونيكي

 خود را تحت نظارت بيشتري قرار دهد و زمينه خدمات مشاوره اي درمالكترونيكي، دانشجويان 
راي تعادل بيشتري در زمينه اهميت مشاركت در كالسهاي مجازي و تعامل در محيط مجازي و  برق

  .سازدبين كار و تحصيل فراهم 
 تراكم افت تحصيلي به نسبت ترمهاي تحصيلي نشان داد كه درصد افت خصوصدر نتيجه بررسي 

 كه برابر استعلت اين پديده قوانين آموزشي . تحصيلي در ترمهاي سوم و پنجم بيشتر است
نشجويان پس از سه ترم مشروطي دا. دانشجويان حضوري براي دانشجويان الكترونيكي اعمال مي شود

 اين قانون به تراكم افت تحصيلي در ترم سوم و قانون اخراج پس از .شوندپياپي از تحصيل محروم مي
چهار ترم غير متوالي به تراكم افت تحصيلي در ترم پنجم تحصيل دوره مهندسي فناوري اطالعات 

  .شده استمنجر 
 كه نشان دهنده است درصدي در ترم دوم 10است، افت شده آنچه در اين بررسي مشخص 

 ست انتايج برخي از بررسيها حاكي. انصراف از تحصيل بعد از اولين تجارب تحصيل الكترونيكي است
اي كه برخي قبل از  به گونه،گرددبيشترين افت در تحصيل الكترونيكي به اولين ماجولها بر ميكه 

 بيان شد،گونه كه  همان]. 11و10[دهندراف ميخود در سيستم، از تحصيل انص ثبت اولين تكليف
انتخاب گزينه هاي جايگزين اندكي بعد از قبولي، يكي از علل به وجود آمدن اين ميزان افت تحصيلي 

 اعتبار مدرك تحصيلي آموزش الكترونيكي خصوصله ابهام در ئاست و تا حد زيادي اين مقوله با مس
  .در ايران مرتبط است

 برايگونه مي توان بحث كرد كه  ت تحصيلي در ترمهاي مختلف تحصيلي ايندر زمينه تراكم اف
  مقابله با اين پديده بايد در تحصيل الكترونيكي از قوانين و مقررات آموزش معمول استفاده نشود و

نين مختص به اين نوع  قوا، مواردي مانند مشروطي و سطح حداقل و سقف انتخاب واحدخصوص  در
  .دشو وضع دانشجويان

هاي آموزش الكترونيكي بسيار مهم است و عادت نداشتن دانشجويان به  از آنجا كه اولين تجربه
مطالعه محتواي الكترونيكي در مقابل كتاب و جزوه، عادت به حضور اجباري در مقابل حضور اختياري 
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نيكي شود براي بومي سازي تحصيل الكترو توصيه مي،خط و مواردي از اين قبيلسهاي بردر كال
 درصدي 50متناسب با فرهنگ تحصيلي ايران در ترم اول با تركيبي از حضور فيزيكي حداقل 

 حضور فيزيكي به حضور در دانشجويان همراه باشد و با افزايش تجربه دانشجويان در ترمهاي آتي
 پيش بيني مكانيزمهاي تشويقي براي حضور در كالس و ثبت. الين و مجازي تبديل شودفضاي آن

  .ق آمدن به اين مسائل مي تواند چاره ساز باشديا در سامانه آموزشي در فاهرشگزا
 در مقايسه معدل آزمون ورودي نشان داد كه ميانگين دانشجويان ادامه دهنده بررسياين نتيجه 

بررسي ديگري در اين زمينه  . دار نيستتحصيل بيشتر از دانشجويان مشمول افت است، اما تفاوت معنا
GPAتفاوت معناداري در كه ه است نشان داد

دانشجويان مشمول افت و ادامه دهنده تحصيل وجود  1
ويان قوي و ضعيف را از قاعدتاً انتظار مي رود كه يك آزمون گزينشي خوب، دانشج]. 12[ندارد

 ، نمونه رايب.  بايد تجديدنظرهايي صورت گيردبه نظر مي رسد در اين زمينه. دسازيز اممتيكديگر 
وس امتحاني دانشجويان مهندسي در. است دروس دانشپذيري دانشجويان معتبر نبوده استممكن 

به نظر مي رسد .  و مباني رايانه است1ي اطالعات شامل ادبيات فارسي، زبان انگليسي، رياضيروفنا
دارد كردن استان. ، ضروري باشدسازده نحوي كه آزمونها را معتبر  يا حتي دروس بتغيير در ضرايب

يز و پايايي آن از ديگر ضروريات گزينش دانشجو براي تحصيل الكترونيكي مونها بررسي قدرت تمآز
  .است

در انتخاب دانشجويان براي ادامه تحصيل به روش الكترونيكي، ضروري است مباني سواد 
كامپيوتري يا سواد ديجيتال آموزش داده شود و به عنوان يك شاخص در انتخاب دانشجو به كار رود 

  . پس از قبولي نيز به مرور زمان تحت نظارت بر توسعه اين سواد همت گماشته شودو
ثر در ؤ عواملي مخصوص اين است كه تعميم در د،در خاتمه الزم است خاطر نشان شواي كه نكته

كيد بر ابعاد أ زيرا هر سازماني از نظر فرهنگ و ت،تواند گمراه كننده باشد يا افت تحصيل ميادامه
 الزم است هر نهادي كه در صدد اجراي اين نوع از ،بنابراين]. 8[تحصيلي منحصر به فرد استمختلف 

ند و در زمينه ككيد أ بر پديده افت تحصيلي به عنوان يك شاخص مهم ت،آموزشهاي نوين است
  .فرهنگي خود به بررسي علل و راهكارهاي آن بپردازد

 

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Grade Point Average 
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