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تبرید زریبفت93/11/15 :

3

تبرید پذیزػ94/2/12:

چکيدٌ
هسف این تحقیق ،ثزرعی تبثیز هوؽمنسعبسی مسارط زر تقبمل ثب نگزػ ثه فنبوری اعالفاب و
ار تجبعب ثز ارتقبء فزآینس یابززهی یابزریزی و ذوزربرآماسی تحقایلی زاناؼ آماوسا پبیاه عاو
متوعغه ثوزه اعت .روػ تحقیق توفیفی اس نوؿ فلی -مقبیغهای اعت .جبمقه آمبری ،ؽابمل رلیاه
مسارط هوؽمنس و فبزی ؽهز تجزیش ثوز .و ره ثه روػ نمونه ریزی ذوؽهای چنس مزحلاهای تقاساز
 12مسرعه ره  6مسرعه فبزی و  6مسرعه هوؽمنس ثاه تقاساز  346نفاز ثاه فاور نموناه ریازی
ذوؽهای انتربة ؽسنس .ثزای رززآوری اعالفب اس عه پزعؾنبمه فزآینس یبززهی یابزریزی ،نگازػ
ثه فنبوری اعالفب و ارتجبعب و ذوزربرآمسی تحقیلی اعتفبزه ؽس .ره زارای روایی و پبیبیی قبثال
قجولی ثوزنس ،ثزای تحلیل زازههب اس روػ تحلیل واریبنظ چنس متغیزه ( ،)MANOVAو  tمغاتقل و
تحلیل واریبنظ اعتفبزه ؽسه اعت .نتبیج نؾب زاز :راه ثاین فزآیناسهبی یابززهی و ذوزربرآماسی
تحقیلی مسارط هوؽمنس و فبزی تفبو وجوز زارز .همچنین ثین اثز تقبمل مسرعه و ناوؿ نگازػ
ثه فنبوری ثز ذوزربرآمسی تحقیلی تفبو وجوز زارز .امب ثین فزآیناس یابزریزی زر ماسارط و اثاز
تقبمل مسرعه و نوؿ نگزػ ثه فنبوری فزآینس یبززهی یبزریزی زر مسارط هوؽمنس و فابزی تفابو
مقنی زاری اس نؾز آمبری وجوز نسارز.
ياشٌَای کليدی :هوؽمنس عبسی مسارط ،نگزػ ثه فنبوری اعالفب و ارتجبعب  ،فزآیناس یابززهی
یبزریزی ،ذوزربرآمسی تحقیلی

 -1زانؾیبر زانؾکسه فلو تزثیتی و روانؾنبعی زانؾگبه تجزیش
 -2ربرؽنبعی ارؽس ثزنبمه ریشی زرعی زانؾگبه تجزیش
 -3زانؾجوی زرتزی ثزنبمه ریشی زرعی زانؾگبه تجزیش
* -نویغنسه مغوول مقبلهYOUSEF_ADIB@YAHOO.COM :
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مقدمٍ
زر جهب امزوس آموسػ و پزورػ اس اهمیت ویضه ای ثزذورزاراعت ،و تحوال روس افاشو عاجت
جلت توجه ثیؼ تز ثه مغبله آموسػ و پزورػ ؽسه اعت .زر فقز حبضز ،آموسػ و پزورػ یکای اس
نیبسهبی اجتنبة نبپذیز انغب ثؾمبر میروز .آموسػ و افشایؼ مهبر هاب ،ثاه اثاشاری اعبعای ثازای
رویبرویی ثب مغبیل جهب پیچیسه و متحول امزوسی تجسیل ؽسه اعت .آموسػ و ثه ویاضه ،آماوسػ و
پزورػ ره ثه تزثیت نغلهبی جسیس می پززاسز ،اس اثتسایی تزین ضزور هبی یا جبمقاه متماس
اعت ( .)rahimi ،2011ثسو ؽ مهمتزین و زر فین حبل ثشرگتزین پیؾزفت زر سمیناه فنابوری
اعالفب و ارتجبعب ثه اثساؿ اینتزنت ،ثزمایراززز ( .)Shahmoradi، 2011هامچناین ثاب توجاه ثاه
فزاریز ثوز آ  ،ثهتزین روػ ثزای زعتیبثی ثه توعقه و پیؾزفتهبی جسیس اعت .ثه جازت مای-
توا رفت ره مهمتزین مقیبر توعقه و پیؾزفت ثه ویضه زر جهب امزوس فنابوری اعات و آماوسػ و
پزورػ وعیله ای ثزای آؽانبیی و زعاتیبثی ثاه فنابوریهابی جسیاس مای ثبؽاس ( Norouzi,2007,
 .)Haghforush,2004).ثکبرریزی فنبوری زر آماوسػ یکای اس جنجاههابی مهام رغاتزػ فنابوری
اعالفب و ارتجبعب ثه فنوا تحولی فؾیم زر سناسری اجتمابفی حزفاه ای و آموسؽای ثؾاز قاز
ثیغت و یکم اعت ره افق جسیسی را پایؼ روی نهبزهابی آموسؽای اس جملاه ماسارط و زانؾاگبه،
رؾوزه اعت ) ،)Rahimi&Yadollahi, 2011این تغییزا نؾب میزهس راه آماوسػ ،ثاه عجاـ آ
وؽبیف و ربررززهبی آموسػ و پزورػ تغییز یبفته و اعتفبزه اس فنبوری اعالفب و چنسرعابنهایهاب
ثه فنوا جشء الینف نؾاب آموسؽای تجاسیل ؽاسه اعات .امازوسه ماسیزیت زاناؼ زر نؾاب هابی
اعالؿ رعبنی ربمپیوتزی ثه فور قبثل مالحؾاه ای ماورز توجاه قازار رزفتاه اعات .عابسمبنسهی و
مسیزیت زانؼ و ثه زنجبل آ مسیزیت اعالفب  ،نقؼ اعبعی را زر انتقابل زاناؼ فاززی ثاه زاناؼ
عبسمبنی ایفب میرننس .هم چنین مسیزیت اعالفب و منبثـ آموسؽی زر محایظ آماوسػ الکتزونیکای
اهمیت ویضه ای زارز .آموسػ ،ررن افلی زر توعقه پبیسار هاز رؾاور اعات و آماوسػ الکتزونیکای،
امزوسه اس جسیستزین ،مؤثزتزین و مغمئنتزین روػهب زر توعقه آموسػهبی فززی و عبسمبنی اعت
( .)Shah Moradi, 2011, Mahmoudi,2010پاضوهؼهابی متقااسز مؤیاس ایان مغلات اعات رااه
ثکبرریزی فنبوری زر آموسػ موجت ربهؼ هشیناههابی آماوسػ ،فازفه جاوی زر وقات ،افاشایؼ
فزفتهبی یبززهی یبزریزی ،افشایؼ موفقیت تحقیلی و امکب زعتزط عزیـ ثاه اعالفاب ؽاسه
اعت .ثه همین فلت ع یبعتگذارا ثرؼ تقلیم وتزثیت زر ثغایبری اس رؾاورهب زر حابل توعاقه اس
جملاه ایازا ثاه آماوسػ الکتزونیا توجاه ویاضه نؾاب زازه اناس (.)Rahimi&Yadollahi, 2011
ثکبرریزی رغتززه فنبوری اعالفب و ارتجبعب زر فزآینس آموسػ ،همشمب ثب تحول زر رویکززهابی
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آموسػ زر جهب  ،سمینه ؽاکل ریازی ماسارط هوؽامنس ) (Smart Schoolsرا فازاهم آورزه اعات
( .)Jalali,2009مسارط هوؽمنس عابسمبنی اعات راه یبزریزناسه زر آ نغالی ذاالو و توانمناس زر
فزفههبی سنسری و توانب زر ذلق زانؼ تزثیت می ؽونس .این مسارط اس جمله نیبسمنسیهبی جواماـ
زانؼ محور میثبؽس و رویکززهبی توعقه مهبر هبی زانؼ و ربرآفزینی زانؼ آموسا را زنجبل می-
نمبینس ( .)Jalali,2009این مسارط زر جهت ایجبز محیظ یبززهی یبزریزی و ثهجوز نؾاب ماسیزیتی
مسرعه و تزثیت زانؼ آموسا پضوهنسه عزاحی ؽسه اعت ( .)jalali,2009نقؼ فنابوری اعالفاب و
ارتجبعب زر مسارط هوؽامنس ،توانمناس عابسی و ارتقابء فقبلیات هابی یابززهی -یابزریزی اعات
( .)mahmoudi, 2008زر این مسارط ،زانؼ آموسا متنبعت ثب اعتقسازهب و فالیق ذوز ،ثه یبزریزی
میپززاسنس ،و توجه ثه ثبرور رزز همه اعتقسازهبی ثابلقوة زاناؼ آماوسا زر تمابمی فقبلیاتهابی
آموسػ و فوو ثزنبمه ثه چؾم می ذورز ،و همچنین محسوزیتی زر ازامه رونس یابزریزی و پیؾازفت
تحقیلی زانؼ آموس وجوز نرواهس زاؽت .مقلمب زر این مسارط ثه مترققب توانب تجسیل میؽونس
ره راهنمبیی زانؼ آموسا را زر فزآینس یبزریزی ثز فهسه زارنس؛ ثه فالوه آنب زر زعاتیبثی زاناؼ-
آموسا ثه منبثـ زانؼ ثزای انجب زاز فقبلیتهبی تحقیقاب و پاضوهؼ ،نقاؼ تغاهیل رنناسهای
ذواهنس زاؽت ( .)Haghshenas,2008, Fareghzadeh, 2014زر حقیقت نقاؼ عانتی مقلماب راه
منجـ افلی زانؼ و ارائه رننسرب آ ؽنبذته می ؽسنس ،ثاه راهنمابی زاناؼ آماوسا ثازای ذاوز
یبزریزی و تغهیل زعتزط ایؾب ثه منبثـ فزاوا زانؼ ،تغییز میرنس .مقلمب ثاه زاناؼ آماوسا
نؾب میزهنس ره چگونه ثیبموسنس و چگونه اس آموذتههبی ذاوز زر جهات ارتقابء و ثهجاوز ریفیات
سنسری ذاویؼ اعاتفبزه رنناس ( .)Mahmoudi & etc, 2008روػ تاسریظ زر ماسارط هوؽامنس،
راهجززهبی یبزریزی را تزریت میرناس تاب ارتقابء ؽبیغاتگیهابی زاناؼ آماوسا را ممکان نمبیاس
( .)Hanizar, 2005تغییزا مهم نبؽی اس فنبوری اعالفب  ،منجـ تحاوال اعبعای زر راالط ؽاسه
اعت .مهمتزین آنهب را می توا زر این واققیت زانغت ره فنبوری ،زانؼ آموسا را قبزر عبذته اعت
تب ثه اعالفب ذبرج اس رالط زعتزعی پیسا رننس و این مغئله موجات افاشایؼ انگیاشه آناب ثازای
فزاریزی ؽسه اعت  (Shelter, 2004(.ثب ثهزه ریزی اس فنبوری اعالفب  ،مقلمب ثه عهولت ثه منبثـ
جسیس آموسػ مورز نیبس ذوز زعت مییبثنس و اعالفب و مواز آماوسػ راالط ذاوز را عازیـتاز و
آعب تز تهیه میرننس ( .)Nagavi, 2010ربرثزز رایبناه زر مسرعاه ثاه منؾاور رؽاس و سنای عابسی
یبزریزی اعت ( .)Anderson,2011محیظهبی یبزریزی سنی ؽسه ثب فنابوری اثاز متجات را ثاز روی
نگزػ زانؼ آموسا زر سمینه انگیشه ،و ذالقیت و اهمیت ربمپیوتز زاؽاته اعات)(Agarkali, 2011
تحقیقی ثب فنوا اثز ثرؾای پبیاسار تابثیز اعاتفبزه اس چناس رعابنهای ثزذوزربرآماسی و انگیاشػ
تحقیلی زرط ریبضی زانؼ آموسا زذتز عبل اول زثیزعتب هابی زولتای ؽهزعاتب ایاذه انجاب
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رزفته و نتبیج این تحقیق نؾب زاز ره تبثیز متجت اعتفبزه اس چنس رعابنهایهاب ثزذوزربرآماسی و
انگیشػ تحقیلی زارز .همچنین ) ،(Kenzek, 1997زر تحقیقی تحات فناوا مهابر هابی تفکاز و
نگزػ زانؼ آموسا نغجت ثه فنبوری اعالفب وارتجبعب زر محیظهبی یبزریزی رالط مجتنی ثاز
ربمپیوتز ،نؾب زازه اعت ره عغوح تفکز انتقبزی زر زانؼ آماوسا افاشایؼ یبفتاه و نگازػ آنهاب
نغجت ثه فنبوری اعالفب وارتجبعب زر جهت متجات ثهجاوز یبفتاه اعات .راه ثاب نتابیج تحقیاق-
هبی ) (kinh, 2007, knezek,1997همروانی زارز .
عزس نگزػ زانؼ آموسا ثه نحوه ثه ربرریزی فنبوری اعالفب اس فوامل ثغیبر موثز ثؾمبر می-
روز؛ ثه فجبرتی زیگز ،زرک نگزػ زانؼ آموسا نغجت ثه یبزریزی الکتزونیکی مایتواناس ثاه ایجابز
فضبی یبزریزی منبعت تزی ثزای آموسػ منجز ؽوز ( .)Nagavi,2010و این عزس نگزػ متجات ثاه
فنبوری ثبفت ذوزربرآمسی ثهتز زر زانؼ آموسا میؽوز .یابزریزی ثازای موفقیات حیابتی اعات.
موفقیت ،احغبط ذوزربرآمسی مب را ثه فنوا ی ثبور توعقه مایزهاس ( .)Seyedi, 2014ثبورهابی
ذوزربرآمسی زانؼ آموسا نقؼ انکبر نبپذیزی زر انگیشػ تحقیلی ،یبزریزی و موفقیات آنهاب زارز
( .)Shahmorad, 2011اس جمله سمینههبی ذوزربرآمسی ،ذوزربرآماسی تحقایلی اعات راه زارای
پبیههبی محکم زر نؾزیه ذوزربرآمسی میثبؽس ( .)Bandura,1997ذوزربرآمسی تحقایلی زر واقاـ
افتقبز افزاز اعت ثه اینکه آنهب میتواننس ثه عور موفقیت آمیشی تکبلیف تحقیلیؽاب را زر عاغوح
مقین ؽسه انجب زهنس ( .)King,1994مفهو ذوزربرآمسی اس نؾزیهی ؽانبذتی -اجتمابفی ثناسورا
مؾتق ؽسه و ثه ثبورهب یب قضبو هبی فزز زرثبرهی توانبییهبی ذوز زر انجاب وؽابیف و مغاؤولیت-
هبیؼ اؽبره زارز .وی ذوزربرآمسی را فجبر اس ثبورهبی و قضبو هبی افزاز زرثابرهی توانابیی ؽاب
زر انجب تکبلیف ذابؿ زر موققیات ذابؿ مایزاناس (.)Knezek, 1997, Hagh parste lati, 2014
احغبط ذوزربرآمسی زر فزآینس یبزریزی نقؼ ثغیبر مهمی زارز .ذوزربرآمسی ثه ثبورهبی مازتجظ
میؽونس ره فزاریزا زر ارتجبط ثب ذوز ،زؽواری تکلیف و پیبمسهبی حبفل اس انجاب تکلیاف زارناس
( .)Bandura,1997افزاز ثب ذوزربرآمسی رم ،تفکز ثسثینبنه زرثبرهی توانبییهبی ذوز زارنس. ،ثنبثزاین،
این افزاز زر هز موقیقتی ره ثز اعبط نؾز آنهب اس توانبییهبیؾاب فزاتاز ثبؽاس ،زوری مایرنناس .زر
مقبثل افزاز ثب ذوزربرآمسی ثبال ،تکبلیف عرت را ثه فنوا چبلؼهبیی راه مایتوانناس آنهاب مغالظ
ؽونس ،زر نؾز میریزنس ،آنهب تکبلیف چبلؼ انگیش را انتربة میرننس ،عزیـتز حاظ ذوزربرآماسیی
ؽب ثهجوز مییبثس و زر فاور وجاوز مؾاکال  ،تالؽؾاب حفاؼ مایؽاوز ( Anderson, 2002,
 .)Zamani, 2012تحقیقهبی سیبزی زرثبره تبثیز مسارط هوؽمنس ثز فزآینس یبززهی یبزریزی انجاب
رزفته اعت .امب زر این تحقیقهب ثه اثز متغیز واعغهای پززاذته نؾاسه و هامچناین ثاه تارثیز ایان
مسارط ثه ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا نپززاذتهانس .لذا این پضوهؼ ثه زنجبل مغبلقه تارثیز
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مسارط هوؽمنس و نقؼ تقبمل نگزػ ثه فنبوری اعالفاب و ارتجبعاب ثاز ارتقابء فزآیناس یابززهی
یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا مورز ثزرعی قزار میزهس ره آیاب ثاین فزآیناسهبی
یبززهی -یبزریزی مسارط هوؽمنس عبسی ؽسه و فبزی تفبو وجاوز زارز ،آیاب ثاین ذوزربرآماسی
تحقیل ی زانؼ آموسا مسارط هوؽمنسعبسی ؽسه و فبزی تفبو وجوز زارز .آیاب ثاین نگازػ ثاه
فنبوری اعالفب و ارتجبعب زر راثغه ثین هوؽمنس عبسی مسارط و ارتقبء فزاینس یبززهی یابزریزی
و ذوزربرآمسی تحقیلی نقؼ تقبمل وجوز زارز.
ريغ تحقيق
عزح پضوهؾی حبضز ثب توجه ثه مبهیت موضوؿ و اهساف مورز نؾز ،توفیفی اس نوؿ تحقیقاب فلای-
مقبیغه ای یب پظ رویسازی میثبؽس .روػ پظ رویسازی مقموال ثه تحقیقبتی اعالو میؽوز راه زر
آنهب پضوهؾگز ثب توجه ثه متغیز واثغته ثه ثزرعی فلل احتمبلی وقوؿ آ میپززاسز .ثه فجبرتی زیگاز
این تحقیق رذؽته نگز ثوز و عقی ثزآ زارز ره اس مقلول ثه فلتی پی ثجزز (.)Delavar,2012
جامعٍ آماری:
جبمقه آمبری ؽبمل ،رلیه مسارط متوعغه هوؽمنس و فبزی زذتزانه پانج ربناه آماوسػ و پازورػ
ؽهزتجزیش میثبؽس ره تقساز رل مسارط هوؽمنس و فبزی زر این تحقیق  346مسرعه اعت.
ومًوٍ آماری:
زر این تحقیق حجم نمونه مورز نؾز  12مسرعه هوؽمنس و فبزی میثبؽس راه اس هاز مسرعاه یا
رالط اس رؽته تجزثی پبیه عو زثیزعتب انتربة رززیس .تقساز رل زانؼ آموسا پبیه عو زر عبل
تحقیلی  3432 ،92-93نفز ثوز ،ره زر این پضوهؼ عجق فزمول رورزا  346نمونه زانؼ آماوسا
ثه فنوا حجم نمونه ثزآورز رززیس.
حجم ومًوٍ
ی

نبحیه
هوؽمنس

1

زو

عه

چهبر

پنج

جمـ

1

1

2

1

6

مسرعه
فبزی

1

1

1

2

1

6

رالط
تقساز زانؼ آموس

2
59

2
57

2
57

4
117

2
58

12
348
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ريغ ومًوٍ گيری:
روػ نمونهریزی زر این پضوهؼ نمونه ریزی تقبزفی ذوؽهای میثبؽس .ثه عاوری راه اس هاز
نبحیه ی مسرعه هوؽمنس و ی مسرعه فبزی انتربة ؽس امب اس نبحیه ( 2ثه زلیل ثیؼتاز ثاوز
مسارط هوؽمنس زر این نبحیه نغجت ثه عبیز نواحی یا مسرعاه هوؽامنس و یا مسرعاه فابزی
ثیؼتز اس عبیز نواحی انتربة ؽس ).ثه عوری ره زو مسرعه فابزی و زو مسرعاه هوؽامنس انترابة
ؽسه ره جمقب  12مسرعه انتربة ؽس و اس هز مسرعه ی رالط اس رؽته تجزثی (چو زر ماسارط
هوؽمنس فقظ مقلمب تبرید مقبفز و سیغت اس وعبئل هوؽمنس اعتفبزه میرززنس ).انتربة ؽس.
ابسار گردآيری دادٌَا :ثزای جمـ آوری اعالفب عه پزعؾنبمه ثه ربر رزفته ؽس ،ره فجبر انس اس:
پرظؽىامٍ فرآيىدياددَي يادگيری :پزعؾنبمهی فزآینس یبززهی یبزریزی محقق عابذته اعات
ره زارای  35رویه اعت (ره  13رویه آ زرثبره یبزریزی و  22رویه آ زرثبره یبززهی اعات راه
ذوز ثه عه سیز مولفه قجل تسریظ ،ضمن تسریظ ،ثقس اس تسریظ تقغیم میؽوز) و ثزاعابط عیاف
 5زرجهای لیکز عزاحی ؽسه اعت .اس نؾز نمزه رذاری ،نمزه 1ذیلی مربلفم ،نمزه  2ثه مرابلفم،
نمزه  3ثه نؾزی نسار  ،و نمزه 4ثه موافق و نمزه  5ثه ذیلای ماوافقم اذتقابؿ یبفات .ثاه منؾاور
ثزرعی روایی پزعؾنبمه اس روػ تقیین روایی محتوایی اعتفبزه ؽسه اعت .همچنین ثازای تقیاین
ضزیت افتجبر پبیبیی پزعؾنبمه ،محقق اس میب روػهبی متقسزی ره ثزای این منؾور وجوز زارز اس
ضزیت آلفبی رزونجبخ اعتفبزه نموز ره ضزیت آلفبی رزنجبخ ثزای پزعؾنبمه ثب اعتفبزه اس ناز افاشار
 spssثزای رل پزعؾنبمه  0/89ثزآورز رززیس .و نیش ثزای عواال قغامت یابزریزی  0/69و ثازای
یبززهی ضزیت  0/87ثزآورز ؽس.
پرظؽىامٍ ظىجػ وگرغ وعبت بٍ فىايری اطالعات ي ارتباطاات :ایان پزعؾانبمه اقتجابط
ؽسه اس پزعؾنبمه نگزػ ثه فنبوری اعالفب و ارتجبعب اعت ره رزیغاتینظ و رتاشک زرعای زو
مزحله زر عبلهبی 97ا 1995زر زانؾگبه تگشاط ؽمبلی ثزای عنجؼ نگزػ زانؼ آموسا نغاجت
ثااه فناابوری اعالفااب زر مااسارط عزاحاای رااززه اعاات رااه زارای  107رویااه ماایثبؽااس
( .)Agh kalki,2011ولی زر این تحقیق اس  27رویه آ اعتفبزه ؽاسه (زارای زو مولفاه نگازػ ثاه
ایمیل و ربمپیوتز) اعت .مقیبط پزعؾنبمه  5زرجهای لیکز اعات اس نؾاز نمازه راذاری ،نمازه1
ذیلی مربلفم ،نمزه  2ثه مربلفم ،نمزه  3ثه نؾزی نسار  ،و نمازه 4ثاه موافاق و نمازه  5ثاه ذیلای
موافقم اذتقبؿ یبفت .زر این تحقیق پبیبیی اثشار ثب ضزیت آلفبی رزنجبخ محبعجه رززیاس و پبیابیی
رل  0/70ثزآورز ؽس .و پبیین تزین نمزه  80و ثبالتزین نمزه  109ثوزه اعت.
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Morgan-jinks student Efficacy

) ،)scale mjses,1995ثزای انساسه ریزی ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا عزاحای ؽاسه اعات.
این پزعؾنبمه ؽبمل 13رویه اعت ره اس مقیبط  4زرجهای لیکز تؾکیل ؽسه اعت ره نمزه1ثاه
ربمال مربلفم 2 ،ثه تبحسوزی مربلفم 3 ،ثه تب حسوزی موافقم و  4ثه ربمال مرابلفم اذتقابؿ زازه
ؽسه اعت .زر پضوهؾی ره ثه منؾور پبیبیی این پزعؾنبمه انجب رزفته ره ضازیت آلفابی محبعاجه
ؽسه ثزای پزعؾنبمه  /70ثسعت آمسه ( .)Nasiri, 2011محقق پزعؾنبمه را ثز روی  30زانؼ آماوس
اس جبمقه مورز نؾز اجزا نموزه اعت پبیین تزین نمزه  17و ثبالتزین نمزه  52ثاوزه و ضازیت آلفابی
رزونجبخ آ 0/80ثسعت آمس.
ريغ تجسيٍ يتحليل اطالعات:
زر این تحقیق اس روػهبی آمبری توفیفی و اعاتنجبعی ثهازه رزفتاه ؽاسه اعات ،زر ثراؼ آمابر
توفیفی ،ؽبذـهبیی چو میبنگین ،انحزاف مقیبر جهت نؾب زاز وضقیت زازههب ارائه میرززز.
زر ثرؼ آمبر اعتنجبعی جهت تجشیه وتحلیل فزضیههب تحقیاق ثازای فزضایه اول اس روػ تحلیال
واریبنظ چنس متغیزه ( ،)MANOVAثزای فزضایه زو اس  Tمغاتقل و ثازای فزضایه عاو اس روػ
تحلیل واریبنظ چنس متغیزه ( )MANOVAاعتفبزه ؽسه اعت.
يافتٍَا:
فرضيٍ ؼمارٌ يک :بيه فرآيىدَای ياددَي يادگيری مدارض ًَؼمىد ظازی ؼدٌ ي عادی
تفايت يجًد دارد
جهت ثزرعی این فزضیه اس آسمو تحلیل واریبنظ چنس متغیزه اعتفبزه ؽس .تحلیال واریابنظ چناس
متغیزه ثه مب این اجبسه را میزهس ره ثه مقبیغه چنس متغیز واثغته زر عغوح مرتلف متغیز مغتقل
ثپززاسیم.
جديل ()1آزمًن ورمال بًدن
رولمورزاف ا اعمیزنوف

متغیز واثغته
آمبره
یبزریزی
یبززهی

0/893
0/699

زرجه آسازی
176
176

عغح مقنی زار
0/402
0/713

جسول ()1توضیح نزمبل ثوز فزآینس یبززهی و یبزریزی را نؾب میزهس .نتبیج سیاز مقنابزار ثازای
متغیز یبزریزی و یبززهی نؾب میزهس ره زازههب نزمبل هغتنس.
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جديل ( )2وتايج تحليل يارياوط چىد متغيرٌ ياددَي يادگيری بيه مدارض ًَؼمىد ي عادی
منبثـ

متغیزهبی
واثغته

مجموؿ
مجذورا

زرجه
آسازی

میبنگین
مجذورا

F

مسرعه

یبزریزی
یبززهی

86/744
1103/216

1
1

86/744
1103/216

1/542
6/120

یبززریزی
یبززهی
یبزریزی
یبززهی

19411/118
62189/671
688389
1699528

345
345
347
347

56/264
180/260

ذغب
رل

عغح
مقنبزاری
0/215
0/014

ثب توجه ثه اعالفاب جاسول  2و مقاسار آمابری ( )f;1/542و ( )p<;/215تفابو مقنابزاری ثاین
مسارط هوؽمنس و فبزی زر فزآینس یبزریزی وجوز نسارز .امب زر فزآینس یبززهی ثاب توجاه ثاه مقاسار
آمبره ( )F ;6/120و ( )P>/014تفبو مقنی زاری زر ثین مسارط هوؽمنس و فبزی وجوز زارز.
فرضيٍ ؼمارٌ  :2بيه خًدکارآمدی تحصيلي داوػ آمًزان مدارض ًَؼمىدظازی ؼادٌ ي
عادی تفايت يجًد دارد.
جهت ثزرعی این فزضیه اس آسمو  tمغاتقل اعاتفبزه رززیاسه اعات .سمابنی اس آسماو  tمغاتقل
اعتفبزه میرنیم ره ثرواهیم ی متغیز را زر زو رزوه مقبیغه رنیم ،لذا اثتاس ا ثاه ثزرعای پایؼ
فزك آمبری آسمو  tمغتقل میپززاسیم.
جديل ()3آزمًن لًن برای برابری يارياوطَا
t

Df

-5/012
-5/010

346
344/761

آسمو لو
F

ذوزربرآمسی
تحقیلی

فبزی
هوؽمنس

0 /531

Sig
0/467

همب عور زر جسول  3مؾبهسه میرنیم فزك ثزاثزی واریبنظهب را میپذیزیم .ثزاثزی واریبنظهب ثه
مب اجبسه انجب آسمو  tرا میزهس.
جديل( )4تفايت مياوگيه خًدکارآمدی تحصيلي در مدارض ًَؼمىد ي عادی
مسرعه

تقساز

میبنگین

انحزاف مقیبر

ذغبی میبنگین

فبزی
ذوزربرآمسی تحقیلی
هوؽمنس

172

41/37

4/92

0/376

175

43/95

4/75

0/360
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جسول( )4نؾب میزهس ره میابنگین نمازا ماسارط هوؽامنس ( )43/95زر متغیاز ذوزربرآماسی
تحقیلی ثیؼتز اس مسارط فبزی( )41/37میثبؽس.
جديل ()5آزمًن t
آسمو t
ذوزربرآمسی
تحقیلی
مسارط
هوؽمنس
مسارط فبزی

آسمو لو ثزای
ثزاثزی واریبنظ هب
f

Sig

/531

/467

آسمو  tثزای ثزاثزی مجبنگین هب
T

Df

Sig

تفبو
میبنگین

-5/010

344

0/000

-2/599

-5/012

346

0/000

-2/599

فبفله
اعمینب 0/95

ذغبی
مقیبرمیبنگین

پبیین

ثبال

0/519

-3/62

-1/579

0/599

-1/579

-3/62

یبفتههبی جسول  5نؾب میزهس ره تفبو هب زر عاغح 0/05مقنای زار مایثبؽاس ()sig;0/000
ثنبثزاین ثین ذوزربرآمسی تحقیلی زر مسارط هوؽمنس و مسارط فبزی تفبو وجوز زارز .و فازك
ففز رز و فزك پضوهؼ پذیزفته میؽوز .ثنبثزاین ثب فنبیت عغح مقنبزاری ( )sig;0/001میتوا
رفت ره مسارط هوؽمنس زر سمینه ذوزربرآمسی تحقیلی اس مسارط فبزی ثهتز ثوزه اعت.
فرضيٍ ؼمارٌ  :3وگرغ بٍ فىايری اطالعات ي ارتباطات در رابطاٍ بايه ًَؼامىد ظاازی
مدارض ي ارتقاء فرايىد ياددَي يادگيری ي خًدکارآمدی تحصيلي وقػ تعامل دارد.
ثزای تحلیل این فزك اس آسمو تحلیل واریبنظ چنس فبملی اعتفبزه ؽسه اعت چزا ره مایذاواهیم
تبثیز نگزػ ثه فنبوری ثه فنوا ی متغیز واعاغهای ثاز روی زو متغیاز واثغاته فزآیناس یابززهی
یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقیلی زر مسارط هوؽمنس و فبزی ثزرعی رنیم.
جديل ()6وتايج تحليل يارياوط چىد متغيرٌ تاثير تعامل وًع مدرظٍ ي وگرغ بٍ فىايری در
فرآيىد ياددَي
ضزیت اتب

تبثیز

مجموؿ
مجذورهب()ss

زرجه
آسازی()DF

میبنگین
مجذورهب()Ms

f

عغحمقنی
زاری

مسرعه

604/216

1

604/216

3/43

0/06

0/010

نگزػثه
فنبوری
مسرعه

1085/75

2

542/87

3/08

0/04

0/019

*نگزػ ثه

864/088

2

432/044

2/45

0/08

0/015
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فنبوری

ثب توجه ثه نتبیج جسول 6مالحؾه می ؽاوز راه اثاز افالی مسرعاه ثاز فزآیناس یابززهی زر عاغح
 /05مقنیزار نمیثبؽس ( )P</065ره ثیبنگز آ اعت مسرعه تابثیز ثزفزآیناس یابززهی ثهتزؽاس
نسارز ،امب نگزػ ثه فنبوری زر عغح  /05مقنی زار میثبؽس ( )P>/047و آمبره ( )F;3/08ثیابنگز آ
اعت ره زر ثین زو مسرعه هوؽمنس و فبزی اس لحبػ نگزػ ثه فنابوری تفابو مقنای زاری وجاوز
زارز .امب ثین تبثیز مسرعه و نگزػ ثه فنبوری ثز فزآینس یبززهی تقبملی وجوز نسارز ( p</08و آمبره
.)F;2/45
جديل(  )7وتايج تحليل يارياوط چىد متغيرٌ تاثير تعامل وًع مدرظٍ ي وگرغ بٍ فىايری در
فرآيىد يادگيری
F

عغح مقنی
زاری
0/79

0/000
0 /06
0/008

تبثیز

مجموؿ
مجذورهب()ss

زرجه
آسازی()DF

میبنگین
مجذورهب()Ms

مسرعه

3/74

1

3/74

0/070

نگزػثه فنبوری

1130/41

2

565/208

10/55

0/000

مسرعه*نگزػ ثه
فنبوری

142/81

2

71/41

1/33

/265

ضزیت اتب

ثب توجه ثه نتبیج جسول  7مالحؾه میؽوز ره اثز افلی مسرعه ثز فزآیناس یابزریزی زر عاغح /05
مقنیزار نمیثبؽس ( )P</79ره ثیبنگز آ اعت نوؿ مسرعه تبثیزی ثز فزآیناس یابزریزی ناسارز ،اماب
نگزػ ثه فنبوری ثز فزآینس یبزریزی زر عغح  /05مقنای زار مایثبؽاس ( )P>/000اماب اثاز تقبمال
مسرعه و نوؿ نگزػ ثه فنبوری ثز فزآینس یبزریزی زر عغح 0/5مقنبزر نمیثبؽس (.)p</265
جديل( )8وتايج تحليل يارياوط چىد متغيرٌ تاثير تعامل وًع مدرظٍ ي وگرغ بٍ فىايری در
خًدکارآمدی تحصيلي
تبثیز

مجموؿ
مجذورهب()ss

زرجه
آسازی()DF

میبنگین
مجذورهب()Ms

F

عغح مقنی
زاری

ضزیت اتب

مسرعه

171/62

1

171/62

7/43

0/007

0/023

نگزػثه فنبوری
مسرعه*نگزػ
ثه فنبوری

42/65
192/93

2
2

21/32
96/46

0/923
4/176

0/398
0/016

0/006
0/025

ثب توجه ثه جسول  8مالحؾه میؽوز ره اثز مسرعه ثز ذوزربرآمسی تحقیلی زر عغح 0/05مقنی-
زار میثبؽاس ( )P>/007و آمابره ( ) F;7/43ثیابنگز آ اعات راه ثاین زاناؼ آماوسا زر ماسارط
هوؽمنس و فبزی زر ذوزربرآمسی تفبو مقنی زاری وجوز زارز .اماب تابثیز نگازػ ثاه فنابوری ثاز
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ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا زر عغح  0/05و آمبره ( )F;/923مقنی زار نمیثبؽس .و ثیبنگز
آ اعت ره نگزػ زانؼ آموسا ثه فنبوری ثز ذوزربرآمسی تحقیلی تبثیز نسارز و همچناین عجاق
اعالفب جسول 8میتوا رفت ثین تبثیز مسرعه و نگزػ ثاه فنابوری ثاز ذوزربرآماسی تحقایلی
زانؼ آموسا تفبو مقنی زار وجوز زارز (.)p>0/016
جديل ()9آزمًن تفايت مياوگيهَا وگرغ فىايری وعبت بٍ خًدکارآمدی تحصيلي
عغح اعمینب 0/95
مسرعه

نگزػ

فبزی

1
هوؽمنس

فبزی

2
هوؽمنس

فبزی

3
هوؽمنس

میبنگین

ذغبمیبنگین

پبیین

ثبال

42/64
41/76
41/2
44/125
41/52

0/867
0/946
0/413
0/396
/994

4/93
39/9
40/38
43/34
39/57

44/34
43/62
42/01
44/9
43/48

45/18

/754

43/69

46/66

همب عور ره اعالفب جسول  9نؾب میزهس زر عغح  1نگزػ میابنگین ماسارط فابزی()42/64
ثیؼتز اس مسارط هوؽمنس ( )41/76اعت .و زر عاغح  2نگازػ میابنگین ماسارط فابزی ()41/2
رمتز اس مسارط هوؽمنس ( )44/12میثبؽس .و زر عغح  3نگزػ میبنگین ماسارط فابزی ()41/52
رمتز اس مسارط هوؽمنس ()45/18اعت ،این نؾب میزهس ره زانؼ آماوسا ماسارط هوؽامنس زر
عغح ثبال نگزػ متجتتزی ثه فنبوری زر تقبمل ثب ذوزربرآمسی تحقیلی زارز.
جديل ()10آزمًن تعقيبي تًکي برای تفايت مياوگيهَا خًدکارآمدی تحصيلي
عغوح نگزػ
1

تفبو میبنگین

ذغبی اعتبنسارز

نگزػ
2

-/38
-1/27

0/77
0/99

0/62
0/20

1

0/38
-/88

0/77
0/76

0/62
0/24

-1/15
-2/38

1

1/27
0/88

0/99
0/76

0/20
0/24

-/68
-/61

3
2
3
3
2

Sig

عغح اعمینب 0/95
پبیب

ثبال

-1/91
-3/22

1/15
0/68
1/91
0/61
3/22
2/38

ثزای تقیین تبثیز میبنگینهب نمزه نگزػ زرعه عغح و مسارط فبزی و هوؽمنس اس آسماو پیگیازی
توری اعتفبزه ؽسه یبفتههبی این آسمو تققیجی نؾب میزهس ره اس نؾز عغوح نگزػ زر ماسارط
میب میبنگینهب تفبو مقنی زاری وجوز زارز .همچنین تفابو مقنای زاری میاب میابنگینهاب زر
عغوح نگزػ فنبوری زر تقبمل ثه ذوزربرآمسی تحقیلی وجوز نسارز.
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جديل( )11آزمًن تفايت مياوگيهَا وگرغ فىايری وعبت بٍ يادگيری
عغح اعمینب 0/95
نگزػ
1

مسرعه

میبنگین

ذغبمیبنگین

فبزی

41/26
39/76
42/84
44/50
46/90
47/89

1/43
1/59
0/695
0/665
1/27
1/67

هوؽمنس
فبزی

2
هوؽمنس

فبزی

3
هوؽمنس

ثبال
44/09
42/90
44/21
45/81
49/41
51/19

پبیین
37/44
36/62
41/48
43/19
44/40
44/59

همب عور ره اعالفب جسول  11نؾب میزهس زر عغح  1نگزػ ثاه فنابوری زر تقبمال ثاب یابزریزی
میبنگین مسارط فبزی( )41/26ثیؼتز مسارط هوؽمنس ( )39/76اعت .و زر عغح  2میابنگین نگازػ
زر مسارط فبزی ( )42/84رمتز اس مسارط هوؽمنس ( )44/50میثبؽس .و زر عغح  3میابنگین نگازػ
مسارط فبزی ( )46/90رمتز اس میبنگین مسارط هوؽمنس ( )47/89این نؾب میزهس ره زانؼ آماوسا
مسارط هوؽمنس نگزػ ثبالتز نغجت ثه فنبوری زر یبزریزی زارنس.
جديل( )12آزمًن تعقيبي تًکي برای تفايت مياوگيهَا در يادگيری
عغوح نگزػ
1

نگزػ
2

-3/12
-6/67

1/17
1/47

0/022
0/000

-5/87
-10/14

-/36
-3/21

1

3/12
-3/56

1/17
1/12

0/022
0/005

/36
-6/20

5/87
-/91

1

6/67
3/56

1/47
1/12

0/000
/005

3/21
0/91

10/14
6/20

3
3

Sig

پبیب

ثبال

3
2

تفبو
میبنگین

ذغبی اعتبنسارز

عغح اعمینب 0/95

2

همبنغورره زر جسول نؾب میزهس تفبو مقنی زاری زر عغوح نگزػ ثه فنبوری زر تقبمل ثب یبزریزی
تفبو مقنیزاری ثین میبنگینهب وجوز زارز.
جديل( )13آزمًن تفايت مياوگيهَا وگرغ فىايری وعبت بٍ ياددَي
عغح اعمینب 0/95
نگزػ
1

مسرعه

میبنگین

ذغبمیبنگین

پبیین

ثبال

فبزی

65/26
63/33
67/57

2/60
2/89
1/25

60/15
57/63
65/10

70/38
69/02
70/03

هوؽمنس
2

فبزی

فصلىامٍ علمي– پصيَؽي رَيافتي وً در مديريت آمًزؼي ،ظال ؼؽم ،ؼمارٌ ،1بُار  ،94پياپي21

هوؽمنس
فبزی

3
هوؽمنس

70/21
65/73
75/63

67/84
59/74
71/09

1/20
3/04
2/31

33

72/58
71/72
80/18

همبنغور ره اعالفب جسول  13نؾب میزهس نگزػ زر مسارط زر عغح 1نگازػ ثاه فنابوری زر
تقبمل ثب یبززهی میبنگین مسارط فبزی ( )65/26ثایؼتاز ماسارط هوؽامنس ( )63/33اعات .و زر
عغح  2نگزػ میبنگین مسارط فبزی ( )67/57رمتز اس مسارط هوؽمنس ( )70/21مایثبؽاس .و زر
عغح  3میبنگین نگزػ مسارط فبزی( )65/73رمتز اس میبنگین ماسارط هوؽامنس ( )75/63اعات
ره نؾب میزهس زانؼ آموسا مسارط هوؽمنس نگزػ ثبالتز نغجت ثه تقبمال فنابوری زر یابززهی
زارنس.
جديل( )14آزمًن تعقيبي تًکي برای تفايت مياوگيهَا در ياددَي
عغوح نگزػ
1

نگزػ

پبیب

ثبال

2

-4/54
-7/61

2/12
2/67

0/08
0/01

-9/54
-13/90

/46
-1/33

1

4/54
-3/08

2/12
2/03

0/08
0/28

-/46
-7/87

9/54
1/72

1

7/61
3/08

2/67
2/03

0/01
0/28

1/33
-1/72

13/90
7/87

3
2
3
3
2

تفبو
میبنگین

ذغبی اعتبنسارز

Sig

عغح اعمینب 0/95

نگزػ زر عغح  1ثب عغح  3ثب میبنگین ( )-7/61و عغح مقنی زاری ( )/01تفابو وجاوز زارز زر
عغح  2تفبوتی ثین عغوح وجوز نسارز ،ولی زر عغح  3ثب عغح 1ثب میبنگین 7/61و عغح مقنیزار
 0/01تفبو وجوز زارز.
بحث ي وتيجٍ گيری
هسف اس این تحقیق ثزرعی تبثیز هوؽمنسعبسی مسارط زر تقبمل ثب نگزػ ثه فنبوری اعالفب
و ارتجبعب ثز ارتقبء فزآینس یبززهی یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقایلی اعات .ثنابثزاین یبفتاههابی
پضوهؾی و همچنین پیؾنهبزا حبفل اس فزاینس تحقیق ارائه رززز.
ثب ثزرعی ثین فزآینسهبی یبززهی یبزریزی مسارط هوؽامنس عابسی ؽاسه و فابزی یبفتاههابی
حبفل اس تحلیل واریبنظ چنس متغیزه نؾب زاز ره تفبو مقنی زار ثین فزآیناس یابزریزی ماسارط
هوؽمنسعبسی ؽسه و فبزی نسارز .امب زر فزآینس یبززهی تفبو مقنیزاری زر ثین مسارط هوؽامنس
و فبزی وجوز زارز نتبیج رویبی این اعت ره مسارط هوؽمنس ثز فزآینس یبزریزی تبثیز نساؽته اعت
و تفبوتی زر ثین مسارط هوؽمنس و فبزی وجوز نسارز .ولای زر فزآیناس یابززهی ماسارط هوؽامنس
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تبثیز زاؽته اعت .این یبفته تحقیق زر سمینه فزاینس یبزریزی ثب نتبیج تحقیقاب
) ( Atkinson, 2004, knezk,2007نبهمغو اعت .یبفتههاب ) ،)Atkinson,2004راه زر مغبلقاهای ثاه
مقبیغه یبزریزی زر مح یظ عنتی و یابزریزی ثاه رما رابمپیوتز و ثزرعای راثغاه آ ثاب عاج
ؽنبذتی پززاذته اعت .نتبیج حبری اس آ اعت ره افزاز زارای ؽنبذتی رالمی ،نگزػ متجاتتازی
نغجت ثه این محیظ و فملکزز ثهتزی زر محیظ یبزریزی ثه رم ربمپیوتز زارنس .پضوهؾی توعاظ
اعتبزا زانؾگبه  Laval and Mcgillزر عبل ( )2005ثب فنوا "نقؼ فنبوریهبی ناو زر یابزریزی و
آموسػ زر مسارط اثتسایی و راهنمبیی" انجب ؽس ،یبفتههب نؾب میزهس زانؼ آموسانی ره ثه ؽجکه
جهبنی اینتزنت زعتزعی زارنس اس فملکززه ثهتزی ثزذورزارناس ( .)Haghshenas,2008و هامچناین
نتابیج پاضوهؼ زر سمیناه یابززهی ثاب تحقیقاب )(Henizar, Vahlim,2005, Seyedi & etc,2014
همغو میثبؽس .عجق یبفتههبی ثسعت آمسه اس فزضیه اول مسارط هوؽمنس ثز یبزریزی زانؼآموسا
تبثیزی نساؽته اعت .زر تجیین این فزضیه میتوا رفت مقلماب زر ایان ماسارط هناوس ثاه ؽایوه
عنتی ذوز تسریظ می رننس و آموسػ زر سمینه اعتفبزه اس فنبوری ثزای ثهتز رازز یابزریزی فازا
نگزفته انس .ثه عوری راه نقاؼ و مغائولیت مقلماب زرایان ماسارط ماسیزیت فنابوری آموسؽای،
رعیسری ثه وؽبیف ترققی زر محیظ یبززهی -یبزریزی ،ارائه آموسػ اثزثرؼ ،آؽانبیی ثاب اناواؿ
انترابة مناابثـ متنبعاات ثااب زانااؼ آمااوس ،اعاتفبزه منبعاات اس فناابوری زر امااز آمااوسػ ماایثبؽااس
( .)Jalali,2009زر حقیقت نقؼ عنتی مقلمب ره منجـ افلی زانؼ و ارائه رنناسرب آ ؽانبذته
می ؽسنس ،زر این مسارط ثه راهنمبی زانؼ آموسا ثزای ذوز یبزریزی و تغهیل زعتزط ایؾب ثاه
منبثـ فزاوا زانؼ ،تغییز میرنس ( .)Mahmoudi, & etc, 2009و عجق تحقیقاب زر واقاـ مقلماب
ربررشارا افلی وروز و تقبمل موفقیت آمیش فنبوری اعالفب زر نؾب آموسػ و یبزریزی مایثبؽانس
( .)Norouzi, 2012زر فورتی ره مقلمب فالقه و تمبیل ذوز را زر اعتفبزه اس فنابوری اعالفاب زر
آموسػ ثه افشایؼ مهبر و ربرثزز فنبوری اعالفب زر آماوسػ عاوو زهناس ،مؾاوو ذاوثی ثازای
اعتفبزه هز چه ثیؼتز زانؼ آموسا اس فنبوری زر یبزریزی ذواهنس ثوز ( .)Akhavan, 2010و هام-
چنین موانـ مقلمب ثزای اعتفبزه اس فنبوری عجق تحقیق حکیمی ،ثب "فنوا ثزرعی فوامل موثز ثاز
فس اعتفبزه زثیزا اس فنبوری اعالفب " نؾب میزهس ره زثیزا ثزای تسریظ ثب اعتفبزه اس فنبوری
آمبزه نؾسهانس .همچنین زثیزا ثزای تسریظ ثب اعتفبزه مقسمبتی اس ربمپیوتز و نز افاشار و عارت-
افشارهبی واثغته آمابزری الس را نسارناس ( .)Rahimi, 2011مونبربنیاب  5فبمال رمجاوز تجهیاشا ،
رمجوز حمبیت نهبزی ،ثبور نساؽتن ثه مشایبی فنبوریهابی اعالفاب و ارتجابعی ،افتقابز نساؽاتن و
محسوزیت سمابنی را ثاه فناوا مواناـ پاذیزػ فنابوری اس عازف مقلماب زر تاسریظ و یابزریزی
الکتزونیکی مقزفی میرنس ( .)Zamani, 2012اس عزف زیگز مغبلقب زیگازی نؾاب مایزهناس راه
Hajforush,2004,

ج
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عزمبیه رذاری زر ثرؼ آموسػ نیزوی انغبنی و تزثیت نیزوی انغبنی مبهز ،موضوؿ مهم زیگزی زر
توعقه یبزریزی الکتزونیکی اعت .سیزا توعقه یابزریزی ثاسو وجاوز نیازوی انغابنی مترقاـ و
توانمنس ؽکغت ذواهس ذورز و مقبومت نؾب عنتی آموسػ را افشایؼ ذواهس زاز زر نتیجه راه وروز
فنبوری اعالفب ثه آموسػ را زؽوارتز ذواهس عبذت .همچنین زلیل زیگزی ره زر تجیاین فزضایه
اول میتوا رفت عجق تقزیفی ره ثزای مسارط هوؽمنس زر ایزا ؽاسه :ماسارط هوؽامنس ایازا
مسارط توعقه یبفته ای هغتنس راه ثازای انتقابل مفابهیم عانتی اس اثشارهابی فنابوری اعالفاب و
ارتجبعب رم میریزنس .این اثشارهب ؽبمل ثزنبمههبی رایبنهای اس جمله ثه ربرریزی ناز افشارهابی
ربرثززی نؾیز اعالیس (پبورپوینات) ،واصه نگابر و فافحب رغاتززه و ثززهابی هوؽامنس و امکبناب
اینتزنتی اعت و مقلم نقؼ راهنمب را زارز و محتوا ثه ؽیوه الکتزونی ارائه میؽاوز (.)Jalali,2009
ولی مسارط هوؽمنس انتربة ؽسه زر این تحقیق ثب توجه ثه این ره هز ؽؼ مسرعه انترابة ؽاسه
عجق نؾز ربرؽنبط مهنسط فنبوری آموسػ و پزورػ هاز منغقاه ماسارط هوؽامنس پیؾازفته زر
عغح ثبال ثوز ،ولی اس نؾز امکبنب این مسارط زر عغح ی پززه هوؽمنس و ی عبیت روچ ره
چنس عیغتم ربمپیوتز ثیؼتز نساؽت و تجهیشاتی ره ثزای مسرعه هوؽمنس تقزیف ؽسه ثبؽس نسارز
ره تبثیزی ثز فزآینس یبززهی یبزریزی زاؽته ثبؽنس و تفبوتی ثین مسارط هوؽمنس و فابزی ثبؽاس و
فقظ ثزای زرطهبی مبننس سیغت و تبرید ره مقلمب میتوانغتنس اس عزیق پبورپوینت محتوای ارائاه
ثسهنس اس این پززههبی هوؽمنس اعتفبزه میرززنس و ثزای زروط زیگز مقلمب ثه همب ؽیوه عنتی
تسریظ میرززنس .ثه همین زلیل تفبوتی زر ثین این ماسارط نیغات .ولای عجاق یبفتاههابی ایان
پضوهؼ زر مولفه یبززهی مسارط هوؽمنس موثز ثوزهانس و فزآیناس آماوسػ را ثهتاز رززناس ماسارط
هوؽمنس نمونه تحقیق زارای پززههبی هوؽمنس ثوزنس ره مقلمب اس این پززههابی هوؽامنس جهات
ارائه ثقضی زروط اس آ اعتفبزه میرززهانس و ؽزایظ یبززهی را ثهتز رززنس همچناین عجاق نتابیج
تحقیقی انجب ؽسه توعظ حنی سار و حلیم ( )2005زر ماورز ماسارط هوؽامنس منغقاه آموسؽای
پورتوریکو نؾب زاز ره اعتفبزه اس فنبوری عجت افشایؼ ثهجوز آموسؽی زاناؼ آماوسا ؽاسه اعات.
ولی عجق یبفته این پضوهؼ این تبثیز ثه انساسه ای نجوزه اعت ره ثاز یابزریزی هام تابثیزی زاؽاته
ثبؽس .و همچنین ثغیبری اس مقلمب افتقبز زارنس ره فنبوری اعالفاب و ارتجبعاب مایتواناس ثازای
ثهجوز ربرآیی و سنی عبسی منبثـ آموسؽی زر زعتزط یبزریزنسرب قزار ریزز (.)Haghshenas, 2008
ثب مقبیغه ثین ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آماوسا ماسارط هوؽمنسعابسی ؽاسه و فابزی نتابیج
پضوهؼ نؾب زاز ره ثین ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آماوسا ماسارط هوؽامنس و فابزی تفابو
وجوز زارز .ثه فجبر زیگز ذوزربرآمسی تحقیلی و افتمبز ثه نفظ زانؼ آموسا زر توانابیی ؽاب
ثزای تغلظ یبفتن ثه تکبلیف و مهبر هبی جسیس ره اسلت زر یا حاوسه تحقایلی ذابؿ اس قجیال
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ریبضی اعت ،اؽبره زارز ( .)Hopson, 2006یبفتههبی پضوهؼ زر سمینه تبثیز ماسارط هوؽامنس ثاز
ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا ثب نتبیج تحقیق ) ،(Zamani & Saeed, 2012همغو مایثبؽاس.
زر تجیین نتبیج ثسعت آمسه میتوا رفت انتؾبری راه اس زاناؼ آماوسا ایان ماسارط وجاوز زارز
ثبفث تفبو ثین این زو مسرعه زر ذوزربرآمسی تحقیلی زانؼ آموسا ؽسه اعت و این انتؾبر ثابال
اس زانؼ آموس اس عزف مقلم ،والسین و زوعتب "ره تو میتوانی چو زر ماسارط هوؽامنس زر حابل
تحقاایلی" و ثززاؽاات زانااؼ آمااوسا ایاان مااسارط اس تواناابییهاابیی ذوزؽااب ثبفااث ثاابال رفااتن
ذوزربرآمسی تحقیلی زر این مسارط ؽسه اعت .ثه عوری راه عجاق نؾزیاه ثناسورا متقبفسعابسی
رالمی عومین و رایج تزین منجـ اعالفبتی ثزای نیزومنسعبسی ثبورهبی ذوزربرآماسی افازاز اعات.
متقبفسعبسی ثه منؾور قبنـ رزز مزز زر مورز اینکه توانبییهبی ذبفی زارنس ثه ربر میروز و آنهب
را قبزر می عبسز آنچه ره زنجبلؼ هغتنس ثه زعت ثیبورنس .تؾویق و تزسیت تبثیز محسوزی زر ایجبز
و افشایؼ ذوزربرآمسی پبیسار و مساو زارز ولی میتوانس روی فملکزز موثز ثبؽس ثه ؽزط آنکه واقاـ
ثینبنه ثبؽس .افزاز ره اس عزیق متقبفس عبسی رالمی قبنـ ؽسهاناس زارای توانابییهابی الس هغاتنس و
تالػ پیگیز و مساو تازی زارناس ( .)Sholter, 2004و هامچناین مسارط نیش زر تحول ذوزربرآمسی
مؤثز میثبؽنس .همچنین مقلمب نیش اس عزیق ترثیزرذاری ثز تحول توانبییهبی ؽنبذتی و مهبرتهبی
مغبلاااااااهرؾبیی ،ره ثزای فملکززربرآمس ثشررغبال حیبتی هغتنس ،ثز قضبوتهبی ذوزربرآمسی اثز
میرذارنس ( .)Mahmoudi, 2010, king, 2007و هز چه اس افزاز ثیؼتز انتؾبر زاؽته ثبؽنس ره مای-
تواننس فملی را ثه ؽبیغتگی انجب زهنس ،و زر فور روثزو ؽس ثب مؾکال  ،ثیؼتز زوعات زارناس
تالػ ثه ذزج زهنس و مقبومت رننس ( .)Hanizar, 2005و ثه همین ذابعز تفابو مقنای زاری راه
ثین مسارط هوؽمنس ثب مسارط فبزی ؽس وجوز زاؽته میتوانس ،فزفب ثه ذبعز اعم هوؽمنس ثاوز
و انتؾبرا ثبالیی ره اس این زانؼ آموسا میروز ،میثبؽس.
زر ذقوؿ نگزػ ثه فنبوری اعالفب و ارتجبعب زر راثغه ثین هوؽامنس عابسی ماسارط و ارتقابء
فزآینس یبززهی -یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقیلی نتبیج پضوهؼ نؾب میزهس ره تقبمل زر فزآینس
یبززهی یبزریزی تبثیزی نسارز ،ولی نوؿ مسرعه زر تقبمل ثاه نگازػ ثاه فنابوری زر ذوزربرآماسی
تحقیلی تبثیز رذار اعت .این نتیجه ثسعت آمسه ثب یبفتههبی)( Kenzek,1997, Shahmorad, 2010
همغو و ثب یبفتههبی نتبیج تحقیقهبی )  )Rahimi,2011, Knezeek ,2007نبهمغو اعات .زر تجیاین
این نتیجه میتوا رفت نگزػ ثه فنبوری احتمبال ثه فناوا متغیاز واعاغهای نجبؽاس .و زر سمیناه
نگزػ ثه فنبوری هنوس زانؼ آموسا این مسارط ثه نگزػ مغلوة زر سمینه تبثیز فنبوری ثز فزآیناس
یبززهی یبزریزی نزعیسه ثبؽنس .چزا ره زرک نگزػ زانؼ آموسا ثه یبزریزی الکتزونیکی میتوانس
ثه ایجبز فضبی یبزریزی منبعتتزی ثزای آموسػ منجز ؽوز ( .)Nagavi,2010زر سمینه نگزػ ثاه
ج
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فنبوری و تبثیز ثز فزآینس یبززهی یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقیلی نیبس ثه فزهنگ عبسی و پاذیزػ
فنبوری توعظ زانؼ آموسا میثبؽس .مسارط هوؽمنس ثه فنوا ی عزح آسمبیؾی زر ایزا اس عبل
 1383مورز توجه قزار رزفته و ثه تسریج زر حبل رغتزػ میثبؽس ،ولی ثزای پذیزػ این تغییازا
زر فزآینس یبززهی و یبزریزی و ذوزربرآمسی تحقیلی نیابس ثاه تغییاز زر نگازػ زاناؼ آماوسا و
پذیزػ آ میثبؽس .عجاق تحقیقاب ) .)Akhavan , 2010, King , 2007نگازػ رابرثزا و منابثـ
انغبنی را زو فبمل مهم و تبثیزرذار ثز اعتفبزه اس فنبوری میزاننس .آمبزری نگزػ میتوانس اعمیناب ،
لذ و ذوؽبینسی ،اهمیت ،انگیشػ و ....را ؽبمل ؽوز .ثسو توجه ثه نگزػ و اعتقجبل افزاز اس فبوا،
توعقه آ امکب پذیز نیغت .زر رنبر توعقه سیزعبذتهب ،تجهیشا و ارائه آموسػهابی الس  ،تاالػ
ثازای تقویات نگازػ متجات زر ماورز فنابوری ضازوری اعات (Mahmoudi,2010, Hagh parste
) lati,2014ف زآینس انجب تحقیق تجبرة ثغیبر ارسؽمنسی زر اذتیبر محقق قزار مایزهاس راه ثازای
عبیز محققین فالقمنس زر سمینه مورز نؾز مفیس فبیسه ذواهس ثوز .جهت انجب تحقیقاب ثقاسی زر
سمینه مسارط هوؽمنس رفبیت نکب سیز میتوانس مفیس واقـ ؽوز:
تمزرش ثز جنجه ذبفی اس فقبلیتهبی مسارط هوؽمنس ،مبننس ثقس عرت افاشاری و امکبناب یاب ثقاس
محتوایی و  ...ثزرعی نگز ػ مقلمب  ،مسیزا و مغئوال آموسػ و پزورػ زرثابره هوؽامنس عابسی
مسارط ،ثزرعی زقیق فقبلیت هبی انجب ؽسه مسارط هوؽامنس موفاق ثاه ؽاکل تحقیاق ماورزی،
ثزرعی فزآینس یابززهی یابزریزی زر ماسارط هوؽامنس موفاق و نابموفق ،اجازای پاضوهؼ زرثابره
هوؽمنس عبسی مسارط زر عبیز اعتب هب و ؽهزعتب هب ثه ذقاوؿ زر منابعق نابهمگو اس لحابػ
فزهنگی ،اجتمبفی و اقتقبزی ،نقـ هوؽمنسعبسی مسارط اس زیسربه مقلمب  ،ثازای ثسعات آورز
نتبیج مقتجزتز اس روػهبیی مبننس مقبحجههبی عبذتبر یبفته نیش ثبیس اعتفبزه رزز ثه عاوری راه ثاز
روی مسارط هوؽمنس پغزانه نیش این تحقیق انجب ؽوز و نتبیج مقبیغه ؽوز.
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