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نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان توسعه ی آموزش مجازی در مولفه هایبررسی 

 دانشگاههای مجری

 3ـ ورگس میراوی 2ـ محمدرضا غسوًی 1غالمحسه پىاَی

 

 چکیده 

ظٟٛض قجىٝ ٞبی  ٌؿتطزٜ ی اطالعبتی ٚ اضتجبطی ٚ لبثّیت ٞبی فطاٚاٖ آٖ،  ظٔیٙٝ ؾبظ تحَٛ زض تٕبٔی عطنٝ ٞابی ظ٘اسٌی   

قاسٜ اؾاتب ثاب ٚخاٛز      اظ خّٕٝ  فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی  ٚوبضثطز آٖ ٞب زض فطایٙس آٔٛظـ ٚ یبزٌیطی ثٝ ٚیػٜ آٔٛظـ ٔدبظی

لبثّیت ٞبی آٖ ٔٛخت  تٛؾاهٝ ٚ ارطثركای آٔاٛظـ عابِی      ٌیطی اظچبِف ٞبیی زض ظٔیٙٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی) اِىتطٚ٘یىی(،  ثٟطٜ

ٞبی تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی زض  آٔٛظـ عبِی ایاطاٖ اظ ٘راط اؾاتبزاٖ زا٘كاٍبٜ      پػٚٞف حبضط، ثب ٞسف ثطضؾی ضاٜ قسٜ اؾتب 

حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾتٙبز ثاٝ  ٘فط ٚ  066ٞبی ٔدبظی ا٘دبْ قسٜ اؾت ضٚـ پػٚٞف تٛنیفی اظ ٘ٛع پیٕبیكی ٚ خبٔهٝ ی آٔبضی قبُٔ 

 34پطؾكٙبٔٝ ی ٔحمك ؾابذتٝ حابٚی   ،اثعاض انّی پػٚٞف تهییٗ ٌطزیسب ثٝ ضٚـ تهبزفی طجمٝ ای ٘فط 432خسَٚ ٔٛضٌبٖ تهساز 

ٛاَ ثب ٔمیبؼ ِیىطت ثٛزٜ وٝ ضٚایی ظبٞطی ٚ ٔحتٛایی آٖ ثب ٘رط ثطذی اظ اؾتبزاٖ ثطخؿتٝ ضقتٝ ٞبی عّْٛ تطثیتای ، وابٔویٛتط ٚ   ؾ

اعتٕابز   وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ی زؾت آٔسٝ ث 24/6پبیبیی آٖ ثٝ ضٚـ آِفبی وطا٘جبخ ،فٙبٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت ثطضؾی ٚ تبییس قس ٚ 

٘كابٖ ٔای   یبفتاٝ ٞاب    ثٝ ؾبظٜ ٞبی پطؾكٙبٔٝ ٔی ثبقسب زازٜ ٞبی حبنُ زض زٚ ؾطح تٛنیفی ٚ اؾتٙجبطی ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفتب

وبضٌیطی فاٗ  ٝ زٞٙس وٝ تٛخٝ ثٝ تمٛیت ظیط ؾبذت ٞبی فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت، تؿّط اؾتبزاٖ ثٝ ضٚـ ٞبی آٔٛظـ ٚ ث

یت اؾتب٘ساضز ٞبی خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی، حٕبیت ٔٛؾؿبت اظ زاٚطّجبٖ تحهایالت تىٕیّای ثاٝ    آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت، ضعب

ٔٙبثع ٚ ٔحتٛای آٔٛظقای، اخاطای اضظقایبثی فطایٙاس ٔحاٛض زض آٔاٛظـ ٔدابظی، اظ زیاسٌبٜ          ضٚـ ٔدبظی، تمٛیت )غٙی ؾبظی(

اظ ایٗ حیث ثیٗ ٘رطات اؾتبزاٖ زا٘كاٍبٜ ٞابی    ٔسضؾبٖ ٚ  اؾتبزاٖ ثٝ ٔیعاٖ ثؿیبض ظیبز زض تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط ٔی ثبقس ٚ

 ٔرتّف تفبٚت ٔهٙبزاضی ٔالحرٝ ٘كسب

 بزا٘كٍبٜ ٔدبظی، آٔٛظـ ٔدبظی ،تٛؾهِٝٔٛفٝ ٞبی : اُّ کلید ٍاژ

 

 مقدمه

زض عهط حبضط ضقس ثؿیبض ؾطیع ٚ قٍطف فٙبٚضی ٞبی اطالعبت ٚ اضتجبطبت ٚ تابریط آٖ ثاط تٕابٔی اثهابز ظ٘اسٌی ا٘ؿابٖ،       

عریٕی زض ٘ربْ ٞبی آٔٛظقی ٚ ضؾبِت آٖ زض ٔحیط ٞبی یبزٌیطی قسٜ اؾت تب زض عهط زا٘بیی ٚ زا٘بیی پاطٚضی،  ٔٛخت ا٘مالة 

                                                           
 . عضً َیات علمی داوشگاٌ فرَىگیان پردیس شُید مطُری زاَدان، دکتری فلسفٍ تعلیم ي تربیت1
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خٛأع ثكاطی ٔای    ٕٞبًٞٙ ثب تٛؾهٝ ی فٙبٚضی، ثٝ تطثیت افطازی تٛإ٘ٙس ٚ وبضآٔس وٝ قبذم انّی خٛأع تٛؾهٝ یبفتٝ زض ٔیبٖ

ٚ ثتٛا٘ٙس ثب تغییاطات ؾاطیع تىِٙٛاٛغی، ناٙهتی ٚ      قٛزض افطاز تمٛیت ٟٔبضت ٞبی ؾطٛح ثبالی یبزٌیطی زتب ثبقس ٕٞت ٌٕبقت

 (ب2324ختٕبعی ٕٞؿٛیی ٔٛرطی زاقتٝ ثبقٙس )ٟٔبخطاٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ا

لبثّیت ٞبی اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت ٔٙدط ثٝ حیطٝ ی ٘ٛیٙی اظ یبزٌیطی ثٝ ٘ابْ یابزٌیطی اِىتطٚ٘یىای قاسٜ     

ز فٙبٚضی ٞب ثٝ عطنٝ آٔٛظـ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ فٙبٚضی ٞب فی ٘فؿٝ تبریطی زض ثٟجٛزویفیات یابزٌیطی   اؾتباظ ططفی پیكیٙٝ ی ٚضٚ

ٞب ٘ساض٘س ٚ اؾتفبزٜ ٔٛرط اظ آٟ٘ب ٘یبظ ثٝ ططح آٔٛظقی ٔٙرٓ ٚ ٞسفٕٙسی زاضز ٚیػٌی ٞب ٚ لبثّیت ٞبی تهبّٔی ٔحیط ٞبی یبزٌیطی 

 (ب2322هٝ ٚ ضٚیىطز ٔٙبؾت ثٝ آٖ قسٜ اؾت )ؾطوبض، ٛخت تٛؾٔ ٔدبظی ٘ریط ا٘هطبف پصیطی، حصف ظٔبٖ، ٔىبٖ، ؾٗ ٚببب

وٝ ٘ربْ ٞبی آٔٛظقی ثبضٚیىطز ؾٙتی پبؾرٍٛی ٘یبظٞبی آٔٛظقی أاطٚظ خٛأاع ٘یؿات ٔحایط      اظ ططفی زیٍط ثٝ زِیُ ایٗ

بذتٝ ٚ ٌؿتطـ یبزٌیطی ٕٞٛاض ؾ –ٞبی یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی ضاٜ ضا ثطای حٛظٜ ی عُٕ ٚوبضثطز پیسایف قیٜٛ ٞبی ٘ٛیٗ یبززٞی 

 ٟٕٔای  تغییاطات  اذام  طٛض ثٝ تحهیّی پیكطفت ٚ اعٓ طٛض ثٝ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ عطنٝ زض خسیس فٙبٚضیٟبی اظ اؾتفبزٜ زازٜ ا٘سب

ٝ  ٞاب  فٙبٚضی ایٗ ٞبی ظطفیت اظ ثٟیٙٝ اؾتفبزٜ ٚ آٚضز ٔی ٚخٛز ثٝ آٔٛظاٖ زا٘ف یبزٌیطی ٔبٞیت زض  غٙابی  ٚ ٚؾاهت  یابزٌیطی  ثا

 ب(06،ل2330، اظ ؾطاخی ٘مُ وطؾّی ثٝ) ثركس ٔی ذبنی

ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛظقی ٍٕٞبْ ٚ ٕٞطاٜ ثب تٛؾهٝ ی فٙبٚضی ٞبی اطالعبت ٚ اضتجبطبت تغییط ٚ پیكاطفت ٕ٘اٛزٜ اؾاتب ثاب     

ضقس ثؿیبض قٍفت اٍ٘یع ایٙتط٘ت عالٜٚ ثط آٔٛظـ ٞبی زا٘كٍبٞی ٔدبظی، آٔاٛظـ ٞابی اِىتطٚ٘یىای زض ثؿاتطٞب ٚ ظٔیٙاٝ ٞابی       

ی عٕٛٔی، افعایف ٟٔبضت ٞبی قغّی، آٔٛظـ افطاز اؾتثٙبیی، آٔٛظـ ٔمبثّٝ ثب حاٛاز  غیاط ٔتطلجاٝ ٚببب    خسیسی ٔب٘ٙس آٔٛظـ ٞب

ی آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثب تٛؾهٝ ی ظیطؾابذت ٞابی ٔرابثطاتی ٌابْ ٞابی       ظٟٛض یبفتٝ اؾتب وكٛض ٔب ثٝ زِیُ خٛاٖ ثٛزٖ زض ظٔیٙٝ

ضاٜ ا٘ساظی ضقتٝ ٞبی ٔدبظی زض زضٖٚ زا٘كٍبٜ ٞب پطزاذتاٝ اؾات ٚ    ٔٙبؾت ٚ ٔثجتی ثطزاقتٝ ٚ ٕٞطاٜ ثب تٛؾهٝ ی ظیطؾبذت ٞب ثٝ

 (ب2333ثٝ تدبضة اضظقٕٙسی زؾت یبفتٝ اؾت )٘هٕتی،

یىای اظ   ٟٕٔی ثطای ٔحیط یبزٌیطی ٔدبظی زاضزب یىی اظ ٘رطیٝ ٞبیی ٟٔٓ یبزٌیطی اؾت وٝ زالِتٟبی 2ؾبذت ٚ ؾبظ ٌطایی

ظٔیٙٝ ی ٔكبضوتی ٚ ؾبذت ٌطایب٘ٝ ی آٖ اؾت ٔكبضوت ٔٛرط زض ٔحیط ٞابی   ٚیػٌی ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطز ضؾب٘ٝ ٞبی اِىتطٚ٘یىی،

آ٘الیٗ ثٝ یبزٌیط٘سٌبٖ أىبٖ ٔی زٞس، فهبال٘ٝ زض فطآیٙس یبزٌیطی زضٌیط قٛ٘س ٚ ثاٝ ٚؾایّٝ ی آٖ قاٙبذت ذاٛز ضا زض ؾابذتبضی      

ات ٔتفبٚت ٕٞتبیبٖ ذٛز آقٙب قٛ٘سب آٌابٞی  اختٕبعی زض ٔهطفی ٘مس ٚ ثطضؾی زیٍط یبزٌیط٘سٌبٖ ثٍصاض٘س ٚ ثب زیسٌبٜ ٞب، ٘مطٝ ٘رط

ٔسضؾبٖ زض زٚضٜ ٞبی زضؾی اِىتطٚ٘یىی اظ ٔطاحُ ٚ ؾطٛح ٔكبضوت ٚ ٕٞچٙیٗ ٘حٜٛ ی ططاحی فهبِیت ٞابی ٔكابضوتی، ثبعاث    

 (ب4666)ٌطیؿٖٛ ٚ آ٘سضؾٖٛ،  قىُ ٌیطی تدطثٝ ٞبی یبزٌیطی ؾبظ٘سٜ ای ثطای یبزٌیط٘سٌبٖ ذٛاٞس قس

ْ اِٚیٗ زٚضٜ ی آٔٛظـ ٔدبظی ذٛز ضا ثطٌعاض وطزب اظ آٖ ظٔابٖ ثاٝ ثهاس     2221تٕوُ اظ ؾبَ  ثرف آٔٛظـ ٔدبظی زا٘كٍبٜ

زض ا٘تٟبی ٞط ٘یٕؿبَ تحهیّی، زٚضٜ ٔدبظی ضا اظ زیسٌبٜ زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز اضظقیبثی لطاض ٔی زٞس ٚ ٔیعاٖ ضضابیت زا٘كادٛیبٖ اظ   

                                                           
1
 . Constructivism 
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ٜ آٔٛظـ ٔدبظی ٔرتّف اظ خّٕٝ ا٘ؿبٖ قٙبؾی، ٔهٕابضی،  زٚض 42٘فط زا٘كدٛ زض  066ْ حسٚز 2222زٚضٜ ضا ٔی ؾٙدسب زض ؾبَ 

٘فط ضؾیس ٚ تهاساز زٚضٜ ٞابی آٔٛظقای    4666ثٝ  4662-4664ثبظضٌب٘ی، اضتجبطبت ٚ عّْٛ ضایب٘ٝ رجت ٘بْ وطز٘سب ایٗ تهساز زض ؾبَ 

ٝ ایٗ زٚضٜ ٞب عاللٝ ٘كابٖ  زٚضٜ افعایف یبفتب ٘تیدٝ ثطضؾی ٞبی ٔىطض چٙس ؾبِٝ ٘كبٖ زاز وٝ زا٘كدٛیبٖ ظیبزی ٘ؿجت ث 33٘یع ثٝ 

 لاجال  وٝ وٙس ٔی فطاٞٓ افطاز یبزٌیطی ثطای ضا قٕبضی ثی فطنتٟبی اِىتطٚ٘یىی یبزٌیطی .(4662زازٜ ا٘س )ِٔٛ٘ٛىؿىٛ ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ٝ  ٘یابظی  قاٛز،  ٔی پصیط أىبٖ ٔهتجط ٚ ٔكٟٛض زا٘كٍبٜ یه اظ یبزٌیطی قب٘ؽ ططیك، ایٗ اظ پصیط٘جٛز،  أىبٖ  ی قایٜٛ  زض تغییاط  ثا

ٖ  "٘ابٔطیی " والؼ یه زض یبزٌیطیب قٛز ٕ٘ی اـ ٚذب٘ٛازٜ ٚی ٟٔبخطت یب قغُ تطن ٔٛخت ٚ ٘ساضز ٚخٛز فطاٌیط ظ٘سٌی  أىاب

 (ب 4662ثٝ ٘مُ اظ ؾطاخی، 2وٙس )چطی ٔی فطاٞٓ ضا اطالعبت  ثٝ ٘بٔحسٚز زؾتیبثی

ی ٚ عاسْ آقاٙبیی ٔاسیطاٖ ٚ ثط٘بٔاٝ     ٘ٛآٚضا٘ٝ ثٛزٖ حٛظٜ ی ترههی یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی زض ٔیبٖ عطنٝ ٞبی عّٓ ٚ فٙبٚض

ضیعاٖ آٔٛظـ عبِی وكٛض ثب اِعأبت تحمك چٙیٗ ٔحیطی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحسٚز ثٛزٖ پػٚٞف ٞبی ا٘دابْ ٌطفتاٝ زض ظٔیٙاٝ ی ضیكاٝ     

یبثی عسْ ٔٛفمیت یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی زض ٘ربْ آٔٛظـ عبِی وكٛض، إٞیت ٚ ضطٚضت ا٘دبْ ایٗ پػٚٞف ضا ثیف اظ ثیف آقاىبض  

( زض پػٚٞكی وٝ تحت عٙٛاٖ اضظقیبثی زضٚؼ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىای  4660) 4اتىٗ ٚ تبثبوٛ (ب2332نٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ، ( ٔی ؾبظز

ا٘دبْ زاز٘س، ثیبٖ وطز٘س وٝ ثبظذٛضز زا٘كدٛیبٖ زض آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی، ثٙب ثٝ اظٟبض ذٛزقبٖ ٔطّٛة ثٛزٜ ٚ زض ؾطح قٙبذتی آٟ٘ب 

آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ٘ٛیس ثرف ثٛز ٚ یه چبضچٛة ثطای تٛؾهٝ ی آیٙسٜ زض ایاٗ ظٔیٙاٝ   افعایف یبفتٝ ثٛزبایٗ اضظقیبثی زض زضٚؼ 

 آٔبزٜ وطزب

( ٚ ٕٞىبضاٖ زض یه ٔطبِهٝ ٘رطی، ثٝ ثطضؾی عٛأّی وٝ ؾیؿتٓ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثط یبزٌیط٘سٜ ارط ٔی ٌصاضز، 4660) 3ِیبٚ

بض عبُٔ ٔتفبٚت تمؿیٓ ثٙاسی وطز٘اسآ آٔاٛظـ اِىتطٚ٘یىای ثاٝ      پطزاذتٙسب ثهس اظ تدعیٝ ٚ تحّیُ عٛأُ، ٍ٘طـ فطاٌیطاٖ ضا ثٝ چٟ

عٙٛاٖ ٔحیطی وٝ ٔكىالت ضا حُ ٔی وٙس، آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىای ثاٝ عٙاٛاٖ یاه ٔحایط چٙسضؾاب٘ٝ ای ثاطای یابزٌیطی، آٔاٛظـ          

 اِىتطٚ٘یىی ثٝ عٙٛاٖ ضٚقی وٝ ٔهّٕبٖ ثٝ  ایٗ قیٜٛ آٔٛظـ ٔی زٞٙسب

( ا٘دبْ قسٜ اؾت، ٔیعاٖ تٛإ٘ٙسی ٚ اؾتفبزٜ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ فٙبٚضی ٞابی  4662ٚ ٕٞىبضاٖ ) 2زض پػٚٞكی زیٍط تٛؾط غئٛ

پطثبض اضتجبطی ٚ وبضثطز آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ثطضؾی قسب یبفتٝ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ تٛإ٘ٙسی ٚ اؾتفبزٜ ی زا٘ف آٔاٛظاٖ اظ فٙابٚضی   

ٛاٖ ٚؾبیُ اضتمب زٞٙسٜ پطثبض اؾتب ثٝ ٞط حابَ تفابٚت   ٞب زض آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض ثط پبیٝ ی ؾٍٙیٙی اثعاضٞب ٚ فٟٓ زضؾت آ٘بٖ ثٝ عٙ

 ٔهٙبزاضی ثیٗ تٛإ٘ٙسی زض زضٚؼ ٚ ٔیعاٖ اؾتفبزٜ زا٘ف آٔٛظاٖ اظ ایٙتط٘ت ٔكبٞسٜ قسب

( زضپػٚٞكی تحت عٙٛاٖآ أىبٖ ؾٙدی آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض)اظ ططیك ایٙتط٘ت( وتبثاساضی ٚ اطاالع ضؾاب٘ی،    2332حؿٗ ظازٜ )

ا٘دبْ زاز، أىبٖ ؾٙدی آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض وتبثساضی ٚ اطالع ضؾب٘ی ضا زض لبِات ؾاٝ ِٔٛفاٝ أىب٘ابت ٚ     زض زا٘كٍبٜ تطثیت ٔسضؼ 

                                                           
1
 . Cheryl 

2
 .Aitken and Tabakov 

3
 .Liaw 

4
 .Zhao  
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 16تدٟیعات ٌطٟٚٞب، ؾبثمٝ ٚ ٟٔبضت اؾبتیس، ثط٘بٔٝ ٞبی آتی ٌطٟٚٞب، ثطضؾی ٕ٘ٛزٜ اؾتب ٘تبیح ایٗ پػٚٞف ٘كبٖ زاز وٝ ثیف اظ 

 16٘بت اِٚیٝ ثطای ثطٌعاضی چٙیٗ زٚضٜ ٞبیی ضا زاض٘سب زض ٔمبثاُ ثایف اظ   زضنس ٌطٟٚٞبی وتبثساضی ٚ اطالع ضؾب٘ی قطایط ٚ أىب

 زضنس اؾبتیس تب ثٝ حبَ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع ٘وطزاذتٝ ا٘س ٚ ؾبثمٝ ثطٌعاضی چٙیٗ والؼ ٞبیی ضا ٘ساض٘سب

زازٜ اؾت ٚ ا٘دبْ « ططاحی ٚ تجییٗ ٔسِی ثطای تٛؾهٝ زا٘كٍبٜ ٔدبظی زض ایطاٖ» (، زض پػٚٞكی ثب عٙٛاٖ 2333ٔٛؾی ذب٘ی )

ثٝ قٙبذت ٔجب٘ی ٚ چٍٍٛ٘ی تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی زض ؾطح آٔٛظـ عبِی پطزاذتٝ اؾتب ٘تبیح پاػٚٞف ثاسیٗ قاطح اؾات واٝ      

ٔؿئِٛیٗ شیطثط زض وكٛض ثبیس اظ فىط ایدبز یه زا٘كٍبٜ ٔدبظی ّٔی ذبضج قسٜ ٚ زا٘كٍبٟٞبی ٔهتجط وكٛض ضا زض ایدابز زا٘كاٍبٜ   

عٛأُ ثرف ذهٛنی، فٗ آٚضی ٚ ٔحتٛای آٔٛظقی ثبیس ثٝ طاٛض ٔاساْٚ ٔاٛضز تمٛیات لاطاض      ٞبی ٔدبظی ٔتهسز یبضی ٕ٘بیٙس ٚ 

 ٌیط٘س ٚ ایٗ تمٛیت ٔساْٚ ثبقسب

تىِٙٛٛغی ؾط٘ٛقت ٘بٌعیط ا٘ؿبٖ اؾتب  :(، زض پػٚٞكی ثب عٙٛاٖ تهبٔالت آٔٛظقی زض فضبی ٔدبظی ٔی ٌٛیس2330زاِٛ٘س )

ىتطٚ٘یه ٘یع ٘بٌعیط ضٚظی زض ثؿایبضی اظ ٘مابم ٔرتّاف ز٘یاب ثاٝ ٚفاٛض زیاسٜ        ثط طجك ایٗ ٌفتٝ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ پسیسٜ آٔٛظـ اِ

ذٛاٞس قسب قبیس آٔٛظـ اِىتطٚ٘یه ٞٓ ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ تغییطاتی وٝ فٙبٚضیٟب زض ظ٘سٌی ٔب ایدبز وطزٜ ا٘س ٔٛخت ٍ٘طا٘ای ثطذای   

بی یاه یاب چٙاس وتبثرب٘اٝ ٚ تهاساز      اظ نبحت ٘رطاٖ قٛز ب تهبٔالت زض فضبی ٔدبظی، ٔحسٚز ثٝ زیٛاضٞبی واالؼ ٞب،وتابة ٞا   

زض  ثّىٝ والؾی ثٝ ٚؾهت فضبی ثیىطاٖ ٔدبظی ثسٖٚ ٔحاسٚزیتٟبی ظٔاب٘ی ٚ ٔىاب٘ی    ،ی اظ اؾبتیس ٚ زا٘كدٛیبٖ ٕ٘ی قٛزٔحسٚز

 اذتیبض زا٘كدٛ لطاض ٔی زٞسب

ثكاطی اؾاتب تٛؾاهٝ ی    ثب تٛخٝ ثٝ ٔطبِت یبز قسٜ، زا٘بیی ٚ تٛا٘بیی ثطتطیٗ ؾالح ا٘ؿبٖ ٞب ٚ ضاظ پبیساضی خٛأع ٚ تٕسٖ 

ضٚظافعٖٚ ٔطظٞبی زا٘بیی ثطای تٛا٘بؾبظی ٞطچٝ ثیكتط ا٘ؿبٖ ٞب، یىی اظ ٟٕٔتطیٗ اٞساف تهطیف قسٜ ی أطٚظ اؾاتب ٟ٘ابز ٞابی    

 (ب  2333 )ٔحؿٙی، آٔٛظقی اظ قبذم تطیٗ ٟ٘بزٞبیی اؾت وٝ ایٗ  ٟٔٓ ضا ثط عٟسٜ زاضز

اطالعبت ٚ اضتجبطبت زض ٔیبٖ حٛظٜ ٞبی عّآ ٚ فٙابٚضی ٚ عاسْ    اظ ایٗ ٔٙرط، خسیس ٚتبظٜ ثٛزٖ حٛظٜ ی ترههی فٙبٚضی 

آقٙبیی ٔسیطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ضیعاٖ  آٔٛظقی  ٚ ٔسضؾبٖ وكٛض ثب اِعأبت تحمك چٙیٗ ٔحیطی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔحسٚز ثاٛزٖ پاػٚٞف ٞابی    

٘دبْ آٖ ضا ثیف اظ ثایف  ا٘دبْ ٌطفتٝ زض ظٔیٙٝ ی ضیكٝ یبثی عسْ ٔٛفمیت ایٗ ٘ٛع یبزٌیطی زض ٘ربْ آٔٛظقی،  إٞیت ٚ ضطٚضت ا

آقىبض ٔی ؾبظزب پػٚٞف حبضط ثب ٞسف ثطضؾی ضاٜ ٞبی تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی زض ایاطاٖ اظ ٘رطاؾاتبزاٖ زا٘كاٍبٜ ٞابی ٔدابظی      

ا٘دبْ پصیطفتب أیس اؾت یبفتٝ ٞبی پػٚٞف حبضط زض ضاؾتبی تٛؾهٝ ٚ وبضثطز فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ اطالعبت ٚ اضتجبطبت زض فطایٙاس  

 اضتمبی ٔطاوع آٔٛظـ ٔدبظی ٔفیس ٚالع ٌطززبآٔٛظـ ٔدبظی ٚ 

 :فرضیِ ّای پژٍّش

 تمٛیت ظیط ؾبذت فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت زض زا٘كٍبٟٞبی ٔدبظی ٔٛخت تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی ذٛاٞس قسب -

تؿّط اؾتبزاٖ ثٝ ضٚـ ٞبی آٔٛظـ ٚ ثىبضٌیطی فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطابت زض تٛؾاهٝ ی آٔاٛظـ ٔدابظی وٕاه       -

 اٞس ٕ٘ٛزبذٛ
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 اؾتفبزٜ اظ اؾتب٘ساضز خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی ٔی تٛا٘س ثٝ تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی وٕه وٙسب -

 حٕبیت ٔٛؾؿبت، اظ زاٚطّجبٖ تحهیالت تىٕیّی ثٝ ضٚـ ٔدبظی ٔی تٛا٘س ٔٛخت تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی قٛزب -

 ٔی ثبقسبتمٛیت ٔٙبثع ٚ ٔحتٛای آٔٛظقی آٔٛظـ عبِی زض تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط  -

 اخطای اضظقیبثی فطایٙس ٔحٛض  ثطٛض ٔدبظی ٔٛخت تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی ذٛاٞس قسب -

 

 شناسی پژوهش روش

خبٔهٝ آٔبضی ایاٗ  اؾتب ثٛزٜ تٛنیفی اظ ٘ٛع پیٕبیكی   ضٚـ آٖ  پػٚٞف، فطضیٝ ٞبیثب تٛخٝ ثٝ ٞسف ٚ زض تحمیك حبضط 

زا٘كٍبٜ ٞابی  عّآ ٚ ناٙهت، ذٛاخاٝ ٘هایط، أیاط وجیاط،         زضتطٚ٘یىی( تحمیك اؾتبزاٖ ٔطاوع آٔٛظـ ٔدبظی ) یبزٌیطی ٞبی اِى

٘فط ثٛزٜ ٚ حدٓ  066فطزٚؾی ٔكٟس، زا٘كٍبٜ قیطاظ، عّْٛ حسیث، عالٔٝ طجبطجبیی ٚ ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٔی ثبقٙس وٝ تهساز آٟ٘ب

 بای ا٘تربة قس٘سطجمٝ  ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تهبزفی ثٝ٘فط  432ٔٛضٌبٖ  خسَٕٚ٘ٛ٘ٝ ثط اؾبؼ 

زضنسفطاٚا٘ی ٚتطؾیٓ ٕ٘اٛزاض اؾاتفبزٜ قاسٜ ٚ زض     ٟت تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب زض آٔبض تٛنیفی اظ  خسَٚ تٛظیع فطاٚا٘ی،خ

 یه ٕ٘ٛ٘ٝ ای اؾتفبزٜ قسٜ اؾتب tثرف آٔبض اؾتٙجبطی اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطٚف اؾٕیط٘ٛف ثطای ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ ٞب ٚ ٔمیبؼ 

ٝ اظ زٚ ضٚـ ظیط اؾتفبزٜ ٌطزیسٜ اؾتثطای اؾترطاج اطالعبت ٔٛضز ٘یبظ ایٗ تحمیك  ثاب فایف ثاطزاضی اظ    ایآ  آ اِف( وتبثرب٘ا

وتبثٟب ٚ ٔٙبثع عّٕی، پبیبٖ ٘بٔٝ ٞب، فهّٙبٔٝ ٞب، ٔدالت عّٕی ٚ اظ ططیك خؿتدٛ زض ؾبیتٟبی عّٕی ثطای اؾتفبزٜ اظ فهّٙبٔٝ ٞاب ٚ  

اثاعاض  آ ٔیاسا٘ی  ة( پاػٚٞف اؾاتفبزٜ قاسٜ اؾاتب     ٔدالت اِىتطٚ٘یىی ٔهتجط ٚ آذطیٗ تحمیمبت ا٘دبْ قسٜ زض اضتجبم ثاب ٔٛضاٛع  

 0ؾٛاَ پٙح ٌعیٙٝ ای ثط اؾبؼ ٔمیبؼ ِیىطت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  34پطؾكٙبٔٝ ی ٔحمك ؾبذتٝ زاضای ثرف ٌطزآٚضی اطالعبت زض ایٗ

 فطضیٝ تحمیك تٟیٝ قسٜ اؾتب  

ٚ تهسازی اظ اؾبتیس ٌطٜٚ عّْٛ تطثیتای   ضٚایی اثعاض پػٚٞف ثٝ ضٚـ ٔحتٛایی ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ اظ ٘رط اؾتبزاٖ ضإٞٙب ٚ ٔكبٚض

 ٚ فٙبٚضی اطالعبت، اضتجبطبت ٚ وبٔویٛتط زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف وكٛض ؾئٛاالت پطؾكٙبٔٝ ثبظثیٙی، انالح ٚ ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتب

تٕابز ثابالیی خٟات    ثٝ زؾت آٔسٜ ٚ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ پطؾكٙبٔٝ اظ لبثّیت اع 24/6پبیبیی آٖ ثب اؾتفبزٜ اظ  ضطیت آِفبی وطا٘جبخ  

 اخطا ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾتب

 

 

 

 جزیه و تحلیل داده ها )یافته ها(ت

تقًیت زیر ساخت فه آيری اطالعات ي ارتباطات در داوشگاَُای مجازی مًجب تًسعٍ ی آمًزش ول پژوهش: ا فرضیه

 .مجازی خًاَد شد

  ٔدبظی زا٘كٍبٟٞبی زض اضتجبطبت ٚ طالعبتقبذم ٞبی آٔبضی زض اضتجبم ثب تمٛیت ظیط ؾبذت فٗ آٚضی ا آ2خسَٚ قٕبضٜ 
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 هقدار هعٌاداری tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعداد ًوًَِ داًشگاُ

 666/6 23/23 212/6 402/2 23 علن ٍ صٌعت

 666/6 40/2 023/6 320/2 22 خَاجِ ًصیر

 666/6 12/46 203/6 260/2 20 اهیر کبیر

 666/6 00/32 404/6 000/2 36 فردٍسي هشْد

 666/6 63/46 334/6 302/2 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 623/6 26/1 226/2 333/2 22 عالهِ طباطبايي

 666/6 20/42 332/6 123/2 32 شیراز

 666/6 02/40 402/6 004/2 22 علَم حديث

 666/6 31/22 134/6 212/2 432 کل ًوًَِ

 

)تمٛیت ظیطؾبذت ٞبی فٗ آٚضی اطالعبت( ثطای تٕبْ زا٘كٍبٜ ٔطبثك زازٜ ٞبی خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی 

/ب ٔی ثبقسب یهٙی اظ ٘راط  134(  ثب ا٘حطاف ٔهیبض 3،  ثیكتط اظ حس ٔتٛؾط ) ٔمساض 212/2ٞب، ٔیبٍ٘یٗ وُ ٕ٘طات حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب 

بظی زض حاس ظیابز زض تٛؾاهٝ    اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف تمٛیت ظیطؾبذت فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت زض زا٘كٍبٜ ٞبی ٔد

( ٚ زض ؾاطح ذطبپاصیطی   t= 10/4خاسَٚ )  t(  ثعضٌتط اظ t=31/22ٔحبؾجٝ قسٜ ) t٘رط ثٝ ایٙىٝ ٔمساض  آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾتب

 ثٙبثطایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی ٌطززب  بٔهٙب زاض اؾت زضنس 1/6

 

ه آيری اطالعات ي ارتباطات در تًسعٍ ی آمًزش تسلط استادان بٍ ريش َای آمًزش ي بکارگیری ففرضیه دوم پژوهش: 

 مجازی کمک خًاَد ومًد. 

 ٚ اطالعبت آٚضی فٗ ثىبضٌیطی ٚ آٔٛظـ ٞبی ضٚـ ثٝ اؾتبزاٖ قبذم ٞبی آٔبضی زض اضتجبم ثب تؿّط آ4خسَٚ قٕبضٜ 

  اضتجبطبت

 هقدار هعٌاداری tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعدد ًوًَِ داًشگاُ

 666/6 00/0 203/6 113/3 23 علن ٍ صٌعت

 666/6 00/1 023/6 220/3 22 خَاجِ ًصیر

 666/6 00/0 022/6 020/3 20 اهیر کبیر

 666/6 36/23 110/6 266/2 36 فردٍسي هشْد

 666/6 22/2 143/6 600/2 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 620/6 61/2 032/6 040/3 22 عالهِ طباطبايي
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 666/6 12/24 124/6 260/2 32 شیراز

 666/6 42/22 232/6 220/2 22 علَم حديث

 666/6 00/42 031/6 322/3 432 کل ًوًَِ

 

ٔطبثك زازٜ ٞبی خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی )تؿّط اؾتبزاٖ(  ثطای تٕبْ زا٘كٍبٜ ٞاب ، ٔیابٍ٘یٗ واُ ٕ٘اطات     

/ب ٔی ثبقسب یهٙی اظ ٘رط اؾاتبزاٖ زا٘كاٍبٜ ٞابی    031( ثب ا٘حطاف ٔهیبض  3،  ثیكتط اظ حس ٔتٛؾط ) ٔمساض 322/3حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب 

آٔٛظـ ٚ ثىبضٌیطی فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت زض تٛؾاهٝ ی آٔاٛظـ ٔدابظی زض حاس      ٔرتّف تؿّط اؾتبزاٖ ثٝ ضٚـ ٞبی

( ٚ زض t= 10/4خاسَٚ )  t(  ثعضٌتاط اظ  t=00/42ٔحبؾاجٝ قاسٜ )   t٘رط ثٝ ایٙىٝ ٔماساض   ظیبز زض تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾتب

 زضنسٔهٙب زاض اؾت، ثٙبثطایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی ٌطززبب 1ؾطح ذطبپصیطی 

 

 .:  استفادٌ از استاودارد َای جُاوی آمًزش مجازی می تًاود بٍ تًسعٍ ی آمًزش مجازی کمک کىد.فرضیه سوم پژوهش

 ٔدبظی آٔٛظـ ی تٛؾهٝ آ قبذم ٞبی آٔبضی زض اضتجبم ثب اؾتب٘ساضز ٞبی خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی خٟت3 خسَٚ قٕبضٜ 

 ر هعٌاداریهقدا tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعدد ًوًَِ داًشگاُ

 666/6 26/0 020/6 036/3 23 علن ٍ صٌعت

 666/6 32/0 120/6 602/2 22 خَاجِ ًصیر

 666/6 22/3 024/6 323/3 20 اهیر کبیر

 666/6 21/22 103/6 220/2 36 فردٍسي هشْد

 666/6 33/24 300/6 241/3 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 666/6 12/1 223/6 403/2 22 عالهِ طباطبايي

 666/6 02/23 202/6 622/2 32 ازشیر

 666/6 04/26 213/6 240/2 22 علَم حديث

 666/6 22/42 043/6 234/3 432 کل ًوًَِ

 

زازٜ ٞبی خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی )اؾتفبزٜ اظ اؾتب٘ساضز ٞبی خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی( ثطای تٕبْ زا٘كاٍبٜ  

/ب ٔی ثبقسب یهٙی اظ ٘راط  043( ثب ا٘حطاف ٔهیبض   3،  ثیكتط اظ حس ٔتٛؾط )ٔمساض 212/2ٞب، ٔیبٍ٘یٗ وُ ٕ٘طات حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب 

اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف اؾتفبزٜ اظ اؾتب٘ساضز ٞبی خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی زض زا٘كاٍبٜ ٞابی ٔدابظی زضحاس ظیابز زض تٛؾاهٝ       
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(  ٚ زض ؾاطح ذطبپاصیطی   t= 10/4خسَٚ ) tعضٌتط اظ (  ثt=22/42ٔحبؾجٝ قسٜ ) t٘رط ثٝ ایٙىٝ ٔمساض  آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾتب

 ثٙبثطایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی ٌطززب  ٔهٙب زاض اؾت، زضنس1

 

حمایت مًسسات، از دايطلبان  ديرٌ ی تحصیالت تکمیلی بٍ ريش مجازی می تًاود مًجب تًسعٍ فرضیه چهارم پژوهش: 

  ی آمًزش مجازی شًد.
 ض اضتجبم ثب حٕبیت ٔٛؾؿبت، اظ زاٚطّجبٖ تحهیالت تىٕیّی ثٝ ضٚـ ٔدبظی قبذم ٞبی آٔبضی ز آ2 خسَٚ قٕبضٜ

 هقدار هعٌاداری tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعدد ًوًَِ داًشگاُ

 666/6 36/1 124/6 202/3 23 علن ٍ صٌعت

 631/6 24/2 662/2 224/3 22 خَاجِ ًصیر

 666/6 24/0 026/6 023/3 20 اهیر کبیر

 666/6 61/26 132/6 636/2 36 فردٍسي هشْد

 666/6 66/21 300/6 241/2 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 664/6 23/0 131/6 303/3 22 عالهِ طباطبايي

 666/6 26/2 023/6 233/3 32 شیراز

 666/6 10/2 236/6 613/2 22 علَم حديث

 666/6 32/22 012/6 342/3 432 کل ًوًَِ

 

ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی )حٕبیت ٔٛؾؿبت، اظ زاٚطّجبٖ زٚضٜ ی تحهیالت تىٕیّای ثاٝ ضٚـ   زازٜ ٞبی خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب 

(  ثاب ا٘حاطاف ٔهیابض    3ثیكتط اظ حس ٔتٛؾاط )ٔماساض    342/3ٔدبظی( ثطای تٕبْ زا٘كٍبٜ ٞب، ٔیبٍ٘یٗ وُ ٕ٘طات حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب 

اٚطّجابٖ زٚضٜ ی تحهایالت تىٕیّای ثاٝ ضٚـ     /ب ٔی ثبقس یهٙی اظ ٘رط اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف حٕبیت ٔٛؾؿبت، اظ ز012

خاسَٚ   t(  ثعضٌتاط اظ  t=32/22ٔحبؾاجٝ قاسٜ )   t٘رط ثاٝ ایٙىاٝ ٔماساض     ٔدبظی زضحس ظیبز زض تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾتب

(10/4 =t زض ؾطح ذطبپصیطی ٚ )ٔهٙب زاض اؾت، ثٙبثطایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی ٌطززب   زضنس 1 

 

 مىابع ي محتًای آمًزشی مًجب تًسعٍ ی آمًزش مجازی خًاَد شد.  تقًیتفرضیه پنجم پژوهش: 

 ٔدبظی آٔٛظـ ی تٛؾهٝ آٔٛظقی خٟت ٔحتٛای ٚ ٔٙبثع آ ثیبٍ٘ط قبذم ٞبی آٔبضی زض اضتجبم ثب تمٛیت1خسَٚ قٕبضٜ 

 هقدار هعٌاداری tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعدد ًوًَِ داًشگاُ

 666/6 00/0 041/6 030/3 23 علن ٍ صٌعت

 666/6 20/1 033/6 602/2 22 خَاجِ ًصیر
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 666/6 32/1 060/6 062/3 20 اهیر کبیر

 666/6 66/22 030/6 403/2 36 فردٍسي هشْد

 666/6 30/21 332/6 423/2 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 663/6 36/0 044/6 622/2 22 عالهِ طباطبايي

 666/6 26/22 046/6 401/2 32 شیراز

 666/6 22/21 304/6 432/2 22 علَم حديث

 666/6 20/42 033/6 233/3 432 کل ًوًَِ

 

ٔطبثك زازٜ ٞبی خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی )تمٛیت ٔٙابثع ٚ ٔحتاٛای آٔٛظقای( ثاطای تٕابْ زا٘كاٍبٜ ٞاب،        

/ب ٔی ثبقسب یهٙی اظ ٘رط اؾتبزاٖ 033(  ثب ا٘حطاف ٔهیبض 3ثیكتط اظ حس ٔتٛؾط) ٔمساض  233/3ٔیبٍ٘یٗ وُ ٕ٘طات حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب

 زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف تمٛیت ٔٙبثع ٚ ٔحتٛای آٔٛظقی زض زا٘كٍبٜ ٞبی ٔدبظی زض حس ظیبز زض تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾاتب 

 ٔهٙاب زاض اؾات،   زضناس  1( ٚ زض ؾطح ذطبپاصیطی  t= 10/4خسَٚ ) t(  ثعضٌتط اظ t=20/42ٔحبؾجٝ قسٜ ) tوٝ ٔمساض  ٘رط ثٝ ایٗ

 ایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی ٌطززب  ثٙبثط

 

 . اجرای ارزشیابی فرایىد محًر مًجب تًسعٍ ی آمًزش مجازی خًاَد شدفرضیه ششم پژوهش:  

 ٔدبظی آٔٛظـ ی تٛؾهٝ آ ثیبٍ٘ط قبذم ٞبی آٔبضی زض اضتجبم ثب اضظقیبثی فطایٙس ٔحٛض خٟت0خسَٚ قٕبضٜ 

 هقدار هعٌاداری tآهارُ  اًحراف هعیار هیاًگیي تعدد ًوًَِ داًشگاُ

 663/6 32/4 332/6 332/3 23 علن ٍ صٌعت

 623/6 40/4 632/2 130/3 22 خَاجِ ًصیر

 633/6 32/2 323/6 420/3 20 اهیر کبیر

 666/6 31/0 020/6 343/3 36 فردٍسي هشْد

 666/6 32/46 320/6 320/2 42 سیستاى ٍ بلَچستاى

 660/6 36/2 001/6 324/3 22 عالهِ طباطبايي

 666/6 24/0 040/6 366/3 32 شیراز

 666/6 00/1 163/6 013/3 22 علَم حديث

 666/6 62/24 363/6 031/3 432 کل ًوًَِ
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٘تبیح تحّیُ ثب تٛخٝ ثٝ اضلبْ خسَٚ فٛق زض اضتجبم ثب ٔتغیط ٔٛضز ثطضؾی )اضظقیبثی فطآیٙس ٔحٛض( ثاطای تٕابْ زا٘كاٍبٜ ٞاب،     

/ب ٔای ثبقاسب یهٙای اظ ٘راط اوثاط      363(  ثب ا٘حطاف ٔهیابض  3ثیكتط اظ حس ٔتٛؾط ) ٔمساض  031/3ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات حبنُ اظ ٌٛیٝ ٞب 

ٔحبؾاجٝ   t٘رط ثاٝ ایٙىاٝ ٔماساض     اؾتبزاٖ زا٘كٍبٟٞبی ٔرتّف اخطای اضظقیبثی فطایٙس ٔحٛض زض تٛؾهٝ آٔٛظـ ٔدبظی ٔٛرط اؾتب

زضنس ٔهٙب زاض اؾت، ثٙبثطایٗ فطضیٝ ی تحمیك تبییس ٔی  1(  ٚ زض ؾطح ذطبپصیطی t= 10/4خسَٚ ) t(  ثعضٌتط اظ t=62/24قسٜ )

 ٌطزز 

 

 بحث  و نتیجه گیری 

زؾت آٔسٜ اظ یبفتٝ ٞبی تحمیك، یبفتٝ ٞب ٘كبٖ ٔای زٞٙاس واٝ تٛخاٝ ثاٝ تمٛیات ظیاط ؾابذت فاٗ آٚضی          ٝ ثط اؾبؼ ٘تبیح ث

ٚ اضتجبطابت، ضعبیات اؾاتب٘ساضز ٞابی     اطالعبت ٚ اضتجبطبت، تؿّط اؾتبزاٖ ثٝ ضٚـ ٞبی آٔٛظـ ٚ ثىبضٌیطی فٗ آٚضی اطالعبت 

خٟب٘ی آٔٛظـ ٔدبظی، حٕبیت ٔٛؾؿبت اظ زاٚطّجبٖ تحهیالت تىٕیّی ثٝ ضٚـ ٔدابظی، تمٛیات ٔٙابثع ٚ ٔحتاٛای آٔٛظقای،      

زض تٛؾاهٝ آٔاٛظـ ٔدابظی     یاخطای اضظقیبثی فطایٙس ٔحٛض زض آٔٛظـ ٔدبظی، اظ زیسٌبٜ ٔسضؾبٖ ٚ اؾتبزاٖ ثٝ ٔیعاٖ ثؿیبض ظیبز

٘تبیح پػٚٞف حبضط ثب یبفتٝ  قس ٚ اظ ایٗ حیث ثیٗ ٘رطات اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ ٞبی ٔرتّف تفبٚت ٔهٙبزاضی ٔالحرٝ ٘كسبٔٛرط ٔی ثب

(، ضضابعّی ٚ  2333(، ذب٘مابٜ لٙجاطی ٚ ٕٞىابضاٖ )   2330(، زاِٛ٘اس ) 2333(، فبطٕی ٚ فطٞی)2330(، ؾطاخی )2332ٞبی، غع٘ٛی)

( ٚ ٔٛؾای  2330(، ؾیس٘مٛی )2333(، ٟٔطٔحٕسی )2334، ظاضعی ظٚاضوی)(4663( ٚ وِٛتٗ)2333(،ٔٛؾی ذب٘ی)2333ٕٞىبضاٖ )

 (  ٕٞبٍٞٙی زاضزب2333ذب٘ی)

ِٔٛفٝ ی تٛؾهٝ ی ٔٙبثع ا٘ؿب٘ی اؾت وٝ زض آٔاٛظـ عابِی   ثی ٌٕبٖ زض تٛؾهٝ ی آٔٛظـ عبِی ثٝ نٛضت ٔدبظی ٟٕٔتطیٗ 

بی ٌٛ٘ابٌٖٛ اؾات ٚ تحماك ایاٗ ٟٔآ اظ ططیاك       ٟٕٔتطیٗ ٞسف تبٔیٗ ٚ تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ذجطٜ ٚ ٘رجٝ ی وكٛض زض عطنٝ ٞ

فٙبٚضی اطالعبت ثٝ قست ٚاثؿتٝ ثٝ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی فطٞیرتٝ ای اؾت وٝ ثب قٙبذت ٔؿتّعٔبت عهط خسیس ٚ ثب اقاطاف ثاٝ ٚخاٜٛ    

 (ب2330وبضثطزی ایٗ فٙبٚضی زض آٔٛظـ، ضاٜ ضا ثطای تٛؾهٝ ی وٕی ٚ ویفی آٔٛظـ عبِی ثبظٌكبیٙس )ٔٙترط، 

آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی یه ؾطی لٛا٘یٗ ٔكتطن ضا ثط ضٚی آٔٛظـ ٞبی اِىتطٚ٘یىای ٚ آٔاٛظـ ٞابی ٔدابظی      اؾتب٘ساضز ٞبی

اعٕبَ ٔی وٙٙسب لٛا٘یٙی وٝ چٍٍٛ٘ی تِٛیس زٚضٜ آٔٛظقی ثطذط ٚ ذط ٔكی ٔسیطیت آٔٛظـ ثطای تحٛیُ ایٗ ٚاحسٞب ثاٝ ٘حاٛی   

ٜ ٔدبظی ثب اؾاتفبزٜ اظ فٙابٚضی ٞابی ٘اٛیٗ اضتجابطی ٚ      زا٘كٍب (ب2330)زضٌبٞی، وٝ ثب ٞٓ ٕٞبًٞٙ عُٕ وٙٙس ضا ٔكرم ٔی وٙس

اطالعبتی ٚ ثب ازغبْ قجىٝ ٚ فٙبٚضی ٞبی چٙسضؾب٘ٝ ای، تدبضة تبظٜ ای ضا ثطای افطاز فطاٞٓ ٔی ؾبظز تب ثتٛا٘ٙس زض ٞاط ٔٛلهیات ٚ   

ٗ ، ٔبٞیات آٔاٛظـ ٔدابظی    ثٙابثطای  (ب2330)ضضاٛی،   ٔىب٘ی وٝ لطاض زاض٘س ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبظٞبی قرهی ذٛز ثٝ یبزٌیطی ثوطزاظ٘س

یبزٌیطی یاه ٘رابْ اضظقایبثی ٔاساْٚ ثاٝ ٕٞاطاٜ ظ٘دیاطٜ ای اظ ثبظذٛضزٞاب ٚ          –ایدبة ٔی وٙس وٝ زض ؾبظٔب٘سٞی فطایٙس یبززٞی 

٘رطؾٙدی ٞب ثطای یبززٞٙسٜ ٚ یبزٌیط٘سٜ تساضن یبثسب ایٗ عٛأُ زض ؾبظٔب٘سٞی ٔحیط یابزٌیطی ٔدابظی یاب اِىتطٚ٘یىای إٞیات      

   (ب2330)اثطاٞیٓ ظازٜ،  ثبیس ضاٞىبض ٞبی عّٕی ثطای آٖ ثطٌعیس اؾبؾی زاضز وٝ
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ضا زاقتٝ ٚ ثبیاس زاضای لبثّیات    ثب تٛؾهٝ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی ، ظیطؾبذت فٙبٚضی ثبیس ظطفیت الظْ ثطای پكتیجب٘ی اظ وبضثطاٖ

یٙبٖ زٞس زض ؾطح ثبال زض زؾتطؼ اؾات ٚ  ا٘هطبف ثبقس تب ثتٛا٘س تٛؾهٝ یبثسب ایٗ ظیط ؾبذت ثبیس پبیساض ثبقس تب ثٝ زا٘كدٛیبٖ اطٕ

یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی اظ ٘مطاٝ ٘راط فّؿافی،     (ب2330)زضٌبٞی ٚ ٕٞىبضاٖ، أٙیت الظْ ثطای حفظ ٔطبِت تٛظیع قسٜ ضا تساضن ثجیٙس

 ٔجتٙی ثط زیسٌبٜ ؾبذتٗ ٌطایبٖ اؾتبظٔیٙٝ ٔكبضوتی ؾبظ٘سٜ، ٔحاٛض اؾبؾای ؾابذتبض یابزٌیطی اِىتطٚ٘یىای اؾات ب ٔحایط ٞابی        

یبزٌیطی وٝ ٔكبضوت یبزٌیط٘سٌبٖ ضا افعایف ٔی زٞٙس، ٔٛخت ثٟجٛز عّٕىطز یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی ٔی قٛز ظیطا ٔكبضوت ٔٛرط ثاٝ  

آٔاٛظـ ٔدابظی زض وكاٛضٔبٖ ٘یبظٔٙاس      (ب2333)فهّٙبٔٝ افك،   یبزٌیط٘سٌبٖ أىبٖ  زضٌیطی فهبال٘ٝ زض فطایٙس یبزٌیطی ضا ٔی زٞس

، افطاز ثتٛا٘ٙس ثب تٛخٝ ثاٝ ٔحاسٚزیت   ٚ تحّیُ ٚالع ثیٙب٘ٝ ذت وبُٔ لبثّیت ٞبی آٖ زض ٔٙبطك ٔرتّفضٚیىطز ٔٙبؾت ثٛزٜ تب ثب قٙب

ٚ ٔٛخت ضقس ٚ تٛؾهٝ ی آٔٛظـ ٔدبظی ٚ وبضآٔسی ٘رابْ   الساْ ٕ٘ٛزٜ ٞب ثٝ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض ؾطٛح ثبالی یبزٌیطی ٚ تحهیّی 

 آٔٛظـ عبِی قٛ٘سب 

 

 منابع:

٘ی ٘رطی ٚ وبضثطزی یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی، فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی زض آٔٛظـ عبِی، ٔجب ب(2330) بآتكه، ٔحٕس] 2[

 ب231-210آ 23، 23

ا٘تمبَ اظ زا٘كٍبٜ آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض ؾٙتی ثٝ زا٘كٍبٜ ٔدبظی، فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ب (2330) باثطاٞیٓ ظازٜ، عیؿی] 4[

 ب223-232 آ23ضیعی زض آٔٛظـ عبِی، 

 ب3انطالحبت ضایح زض فضبی ٔدبظی، ضقس ٔسضؾٝ ی فطزا،   ب(2330) ب، ٔطیٓاثطاٞیٕی ]3[

 ب04-06آ 43زا٘كٍبٜ ٔدبظی، ضٞیبفت،  ب(2332) بآضاؾتٝ، حٕیس ضضب] 2[

 ططاحی ٚ آقٙبیی ثب ٔطاوع ٔٛاز ٚ ٔٙبثع یبزٌیطی، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ؾٕتب ب(2330) بافضُ ٘یب، ٔحٕس ضضب] 1[

 اضظقیبثی آٔٛظقی، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ؾٕتب ب(2333) بثبظضٌبٖ، عجبؼ ]0[

ٌصض اظ تسضیؽ ؾٙتی ٚ ضاٞجطزیٟابی اضتجابطی   -ثٝ ؾٛی یبزٌیطی ثط ذط)اِىتطٚ٘یىی( ب(2330) بثطٚٚض، زٚغٚ٘ح ٚاؾتٛت] 0[

 آٖ، تطخٕٝ ٔكبید، فطیسٜ ٚ ثبظضٌبٖ، عجبؼ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات اٌٝ، ٚیطایف زْٚب

ثب اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی زض آٔٛظـ عبِی، تطخٕٝ ظٔب٘ی، ثی ثی عكاطت ٚ عریٕای،    تسضیؽ ٔٛرط ب(2333) بثیتع ٌٚبضی پَٛ] 3[

 ؾیس أیٗ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ؾٕتب

ثطضؾی زا٘كٍبٜ ٞبی ٔدبظی ثٝ ٔٙرٛض اضائٝ ی یه ٔسَ ٔٙبؾت خٟات ٘رابْ آٔاٛظـ عابِی      ب(2332) بخهفطی، پطیٛـ ]2[

 ْٛ ٚ تحمیمبتبوكٛض، ضؾبِٝ ی زوتطی، تٟطاٖ، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ٚاحس عّ

 ب244آ 23 ،تسثیطب اِىتطٚ٘یىی یبزٌیطی ب(2332) بٔطیٓ ظازٜ، حؿٗ ]26[
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ٔمسٔٝ ای ثط ضٚـ ٞبی تحمیك زض تهّیٓ ٚ تطثیات، ،پػٚٞكاىسٜ    ب(2303) بحیسضی، احٕسعّی ٚ ٔیطِٛحی، ؾیس حؿیٗ ]22[

 تهّیٓ ٚ تطثیت آٔٛظـ ٚ پطٚضـب

ٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی زض زا٘كٍبٜ ٞابی عّاْٛ پعقاىی، ٔدّاٝ ی  پیابٚضز      خبیٍبٜ آ ب(2330) بزضٌبٞی، حؿیٗ ٚ ٕٞىبضاٖ ]24[

 ب42-42 (،4)2ؾالٔت، 

تبریط زیسٌبٜ ؾبذتٗ ٌطا زض تّفیك فٙابٚضی اطالعابت زض ٔحایط     ب(2330) بظٔب٘ی، ثی ثی عكطت ٚ ثبثبزی عىبقٝ، ظٞطا ]23[

 ب3-1آ 220، 42ٞبی یبزٌیطی، ٔدّٝ ضقس تىِٙٛٛغی آٔٛظقی، 

 ٔجبحثی ٘ٛیٗ زض فٙبٚضی آٔٛظقی،اٞٛاظ،ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ قٟیس چٕطاٖب ب(2330) ببؼٛی، ؾیسعجضض ]22 [

ثطضؾای اٍِٛٞابی ططاحای آٔاٛظـ ٔدابظی، زٚٔایٗ وٙفاطا٘ؽ یابزٌیطی          ب(2330) بؾطاخی،فطٞبز ٚ عطبضاٖ، ٔحٕاس  ]21[

 اِىتطٚ٘یىی، زا٘كٍبٜ ؾیؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖب

ٝ زضؾی زا٘كٍبٜ ٞبی ٔدبظی ایطاٖ ٚ ٔمبیؿاٝ آٖ ثاب اٍِاٛی ضإٞٙابی     ٚیػٌی ٞبی ططح ثط٘بٔ ب(2330)ب ؾطاخی،فطٞبز ]20[

 ب16 ططاحی ثط٘بٔٝ زضؾی زا٘كٍبٜ ٔدبظی،فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ضیعی زض آٔٛظـ عبِی،

قٙبؾبیی عٛأاُ وّیاسی ٔٛفمیات ٘رابْ یابزٌیطی اِىتطٚ٘یىای زض زا٘كاٍبٟٞبی ایاطاٖ،          ب(2332) بنٕسی ٚ ٕٞىبضاٖ ]20[

 دٕیٗ وٙفطا٘ؽ ّٔی ٚ زٚٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی یبزٌیطی ٚ آٔٛظـ اِىتطٚ٘یىی، تٟطاٖبٔدٕٛعٝ ٔمبالت پٙ

 ٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، تٟطاٖ، ٘كط آفتبة ٟٔطب( e-learningیبزٌیطی اِىتطٚ٘یىی) ب(2333) بعجبزی، ضحیٓ ]20[

ٔٛؾؿٝ تٛؾهٝ فٙبٚضی  لسضت ایٙتط٘ت زض یبزٌیطی )ٌصض اظ ٚعسٜ ثٝ عُٕ(،تٟطاٖ، ٘كط ب(2331) بعجبزی، ضحیٓ ]23[

 اطالعبت آٔٛظقی ٔساضؼ ٞٛقٕٙسب

 طٛؾیب ٘هیطاِسیٗ ذٛاخٝ زا٘كٍبٜ اِىتطٚ٘یىی، آٔٛظـ ٔطوع ا٘ساظی ضاٜ ب(2331) بوٕبَ عمیك، ]22[

، فٙبٚضی اطالعبت ثؿتط انالحبت زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، تٟطاٖ، ٘كاط ٔٛؾؿاٝ تٛؾاهٝ فٙابٚضی     2333عطبضاٖ، ٔحٕس،  ]46[

 اضؼباطالعبت آٔٛظقی ٔس

زا٘كٍبٜ ٔدبظی ثبظذٛا٘ی ضٚایت ٞبی ٔٛخٛز، فهّٙبٔٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔاٝ ضیاعی زض آٔاٛظـ     ب(2330عطبضاٖ، ٔحٕس،) ]42[

 ب12-02، ل23عبِی، ؾبَ ؾیعزٞٓ، قٕبضٜ 

ثط پیكطفت تحهیّی زا٘ف آٔاٛظاٖ ؾابَ ؾاْٛ      (ICT)تبریط فٗ آٚضی اطالعبت ٚ اضتجبطبت ب(2332) بغع٘ٛی، ٔحٕس ]44[

 ؾتبٖ ذبـ،پبیبٖ ٘بٔٝ اضقس،  زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی ؾبضیبٔتٛؾطٝ قٟط

ٔجب٘ی ٚ ٔسیطیت فٙابٚضی اطالعابت، تٟاطاٖ، ٘كاط زا٘كاٍبٜ عّآ ٚ        ب(2331) بؾیسحبتٓفتحیبٖ، ٔحٕس ٚ ٟٔسٚی ٘ٛض،  ]43[

 نٙهتب

د ثاٝ ٘یبظٞاب،   تٛؾهٝ آٔٛظـ عبِی ثب ضٚیىطز ثٝ آٔٛظـ ٞبی ٔدابظی) پبؾا   ب(2330) ٚ فٟیٕی فط، احٕس وبضزاٖ، احٕس ]42[

 افعایف زؾتطؾی ٚ چبِف ٞبی پیف ضٚ(، ٔمبِٝب
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 ب233(، ضٚـ تسضیؽ پیكطفتٝ، تٟطاٖ، 2333) وطأتی، ٔحٕسضضب، ٔحدٛة عكطت آثبزی،حؿٗ، ]41[

یاابزٌیطی اظ ططیااك ایٙتط٘اات، تطخٕااٝ أیااط تیٕااٛضی، ٔحٕااس حؿااٗ ٚ ضحٕااب٘ی،  -یاابزٞی ب(2330) بٌااطي وطؾااّی، ]40[

 ٖبثٟبءاِسیٗ،تٟطاٖ،٘كط ؾبٚال

تطخٕٝ ظاضعی ظٚاضوی، اؾٕبعیُ ٚ نفبیی ٔٛحس، ؾهیس، یبزٌیطی اِىتطٚ٘یىای زض لاطٖ    ب(2332) بٌطیؿٖٛ ٚ آ٘سضؾٖٛ ]40[

 )ٔجب٘ی ٘رطی ٚ عّٕی(، تٟطاٖ، ٘كط عّْٛ ٚ فٖٙٛب42

 آییٙٝ ٞبی خیجی ٔه ِٛٞبٖ، تطخٕٝ زاٚٚز قیربٚ٘سی، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ؾطٚـب ب(2301)ب ٔه ِٛٞبٖ ]43[

ٔطبِهٝ ضاٞجطزی تٛؾهٝ اطالعبتی ٘ربْ آٔٛظـ عبِی، فهاّٙبٔٝ پاػٚٞف ٚ ثط٘بٔاٝ ضیاعی زض      ب(2330)ب ط، غالٔهّیٔٙتر ]42[

 ب2-40 ،23آٔٛظـ عبِی، 

ضٚـ ٞبی تحمیاك ٚ چٍاٍٛ٘ی اضظقایبثی آٖ زض عّاْٛ ا٘ؿاب٘ی، چابح        ب(2304) ٘بزضی، ععت اِٝ ٚ ؾیف ٘طالی،ٔطیٓ ]36[

 ب 06 پٙدٓ، تٟطاٖ، ا٘تكبضات ثسض،
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