
 

 

 

 

 

 

 

 

 

میالرحمنالرحاهللبسم



علومتربیتی()ختگانیفرهپیامفصلنامه
موسسههدایتفرهیختگانجوان

(تخصصی-)علمی
 

 
 
 
 

  05/11/1394مورخ  76806به استناد مجوز شماره  پیام فرهیختگان صلنامهف 

 .شود یممنتشر ( یاختصاص) یتیتربعلوم  نهیدر زموزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1396بهار،5،شمارهدومسال

 http://hfj.ir مقاالت این فصلنامه از وب سایت نشریه به آدرس

 تمام متن قابل دریافت است. صورت به

ی ذیل قابل ها تیسای اینترنتی و ها گاهیپااین فصلنامه همچنین از طریق 

 .باشد یمدریافت 

www.ensani.ir 

www.civilica.com 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

علومتربیتی()ختگانیفرهپیامیتخصص–یعلمفصلنامه



1396بهار،5،شمارهدومسال
موسسه فرهنگی و هنری هدایت فرهیختگان جوان:ازیامتصاحب

محسن زارعی:مسئولریمد

 حسن ملکی ترکدر:یسردب

حجت اله الماسیدکتر:یرداخلیمد

رحیم مرادی:ییراراجیمد


ه:یریتحرهیئتیاعضا

 یدانشگاه عالمه طباطبائدرسی  یزیر برنامهاستاد ، حسن ملکیتر کد

 یدانشگاه عالمه طباطبائدکتر زهرا جامه بزرگ، استادیار تکنولوژی آموزشی 

 استادیار دانشگاه پیام نور ،دکتر فریبا درتاج

 انشگاه عالمه طباطبائیدکتر حجت اله الماسی، دکتری تکنولوژی آموزشی د

 
 

دارابیفردین  :ییآراصفحهوطراحجلد

مرتضی بختیاروند :مدیربخشترجمه

 پایتختچاپ دیجیتال :چاپوصحافیلیتوگرافی،

 

 ، موسسه هدایت فرهیختگان جوان، طبقه دوم، دفتر فصلنامه14، پالک کیمحمد بخیابان جامی، کوچه شهید ، تهران:ینشان

 021 -61978777تلفن:  

 pfjournal.hfj@gmail.com: یکیترونکپستال hfj.ir: سایتفصلنامه 

علومتربیتی()ختگانیفرهپیامیتخصص–یفصلنامهعلم



 1396، بهار 5سال دوم، شماره 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 داوران این شماره:

 استاد یار گروه تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبائی :  زهرا جامه بزرگ
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یتکنولوژ یردکت  :یحجت اله الماس

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یآموزش یتکنولوژ یدکتر   :عیسی رضایی

 مدرس تیدانشگاه ترب یروانشناس یدکتر  :یا داوود هزاره

 یائطبدانشگاه عالمه طبا روانشناسی تربیتی دکتری  :کامران شیوندی

 یه عالمه طباطبائدانشگا یآموزش یتکنولوژ یدکتر  :رحیم مرادی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رش مقالهیط پذیشرا
پیاام  »تخصصای باا عناوان     -علمای  مجاوز انتشاار فصالنامه     موسسه هدایت فرهیختگاان جاوان  

علمی و  یها دریافت نموده است. این فصلنامه مقاله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیرا از « فرهیختگان

 هیئات  اظهارنظررا پس از داوری و  ین حوزه مطالعاتین او پژوهشگرا نظران صاحبپژوهشی استادان، 

 CDو نساخه کیای از آن    3توانند مقاالت خود را به همراه  می مندان عالقه. رساند یمه به چاپ یریتحر

 نهایی به دفتر مجله ارسال نمایند.

 

 شرایط و ساختار شکلی مقاله

باوده و در   یپژوهشا  -ید دارای محتاوای علما  یا مقاله ارسالی جهت چااپ در فصالنامه با   -1

ارائاه و   یالمللا  نیبو  یداخل یها نفرانسکو  ها شیهماز در یداخلی یا خارجی و ن یها نشریه

 منتشر نشده باشد.

متر  سانتی 5/2سطر در هر صفحه و با  24کلمه( با  6000) A4صفحه  25ثر کحجم مقاله حدا -2

 حاشیه از طرفین باشد.

 گردد. میتنظ B- Lotus 12 ونتو ف Xp2007 Word افزار نرممقاله با  -3

ناام خاانوادگی و ناام نویسانده یاا       بار اسااس  حارو  الفباا    بیا به ترتان مقاله یمنابع در پا -4

 ن گردد:یر تدویوه زیشده و به ش ارائهنویسندگان 

، نام و نام خانوادگی چاپ، نوبت کتابعنوان  ،(نشر سال، نام نویسنده )یخانوادگ: نام کتابالف( 

 : ناشر.نشرمحل  ،مترجم

: تهاران . ، چااپ اول یاادگیری  یشناس روان ،(1393) فریبرز؛ خانی، محمدحسین ،درتاج(: 1مثال )

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی

 چااپ ناوزدهم،   فریاده مشاای ،  ، ترجماه  درسی مادارس  یزیر برنامه ،(1382) لف، الوی(: 2مثال )

 .انتشارات مدرسهتهران: 

، دوره، شماره عنوان نشریه، «مقاله عنوان» ،م نویسنده مقاله )سال نشر(ب( نشریه: نام خانوادگی، نا

 نشریه: صفحات مقاله.



 

 

 

 

 

 

 

 

تصویری بار یاادگیری و    یها دهندهتأثیر سازمان » ،(1394) رقیه؛ مهدی زاده، حسین، فتحیمثال: 

، فناوری اطالعاات و ارتباطاات در علاوم تربیتای    فصلنامه ، «آموزاندانشیادداری دانش سالمت 

 .113-130 پاییز، صص ،21شماره 

 منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود. -5

 الف( مثال کتاب:
Popper, Karl (1962). The Open Society and its Enemies. New York: Simon and 

Schuster. 

 ب( مثال نشریه:
L. Dandy, Kristina; Bendersky, Karen (2014). "Student and Faculty Beliefs About 

Learning in Higher Education: Implications for Teaching", International Journal 

of Teaching and Learning in Higher Education, Vol. 26, No. 3: pp 358-380. 
 

 .ه در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوندکامل منابعی کمشخصات  -6

ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خاانوادگی نویسانده، ساال نشار و      -7

 (.68: 1393، درتاجر داخل پرانتز گردد. مثال: )شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده د

)توک( و معادل التین آن در پایین صفحه  یگذار شمارهکلمات غیر فارسی در داخل متن  -8

 درج شود.

 دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد. یها مقاله -9

صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن  مسئولسندگان مقاالت یا نویسنده ینو -10

 هستند.

ش و یرایرش، اصالح، وی، در پذپیام فرهیختگان تخصصی -یعلم فصلنامهتحریریه  هیئت -11

 رفته شده آزاد خواهد بود.یچاپ مقاالت پذ

 .اثر نخواهد داد بیفوق باشند ترت نیکه خارج از قوان یالتمجله به مقا هیریتحر هیئت -12

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله

 صفحه اول مربوط به چکیده الف(

 عنوان کامل مقاله (1

 نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان (2

 یجکلمه( شامل اهدا ، متدولوژی و نتا 200الی  150چکیده فارسی در یک پاراگرا  ) (3

 کلمه 7الی  5واژگان کلیدی: بین  (4

 مقاله یذکر نشانی کامل پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده در پاورق (5

 ب( صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله

، پیشاینه  ینظار (، چاارچوب  مربوطاه  یهاا  هیو فرضا  هاا  سؤال)همراه با  مسئلهمقدمه، طرح  (1

 ، خالصه و نتایج و فهرست منابع.عاتاطال لیوتحل هیتجزها،  ، مواد و روشقیتحق

ارائه چکیده به زبان انگلیسی بر روی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجماه دقیاق چکیاده     (2

 یفارسی و با همان ساختار و اطالعات در پاورق
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 سردبیرسخن 
 یها پژوهش قیو از طر یتیعلوم ترب ازجملهو  یعلم یها عرصهنو در همه  یها شهیاندبه  یابیدست     

 ،یشناس انسان ،یشناس یهستمحکم  ها هینظربر  دیبا ها پژوهش نیو ا شود یمحاصل  یعلم لیاص

 باشد. یمبتن یشناس ارزشو  یشناس معرفت
 اساساً ،یتیو علوم ترب یدر حوزه روانشناس یمتون دانشگاه ریاذعان نمود که در پنجاه سال اخ دیبا     

بود که  قیعم یقدر بهمسئله  نیدر ا یدر غرب بوده و خودباختگ یتیاز علوم ترب یا ترجمهاقتباس و 

تالش بوم شناسانه  هرگونهو  رفت یمبه شمار  یو نخبگ یدر کشور عالمت خبرگ لیاص ریغ هیرو نیا
تفکر  نیا یتا حدود زی. اکنون نشد یممحسوب  یو ضعف خرد علم یسواد کماز  یعرصه نشان نیدر ا

 یتیترب و در علوم یدر علوم انسان دار شهیرو  یفلسف قیاست لکن در اثر آشکار شدن حقا یناروا باق

 رنگ باخته است. یقدر
در کشور ما در  یو روانشناس یتیدر علوم ترب قیروش تحق یهاکالسو  ها کتاب مینیب یم نکهیا      

است که  لیدل نیاست بد رفتهیپذ ریتأث انهیگرا عملو  یستیتویپوز یها دگاهیداز  داًیشد ریچند دهه اخ

شده  غفلتالزم جهت توسعه علم  یرائه راهکارهاو ا یپرداز هینظردر  یشناخت بوم یها یژگیواز 

 افتهی طرهیما س یتیو علوم ترب یبر علوم انسان یستیسکوالر یها شهیاندچه شده است که  نکهیاست. ا

گفتار  نیاز حوصله ا ها آن یمرتبط است که بررس دهیعد یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاست به عوامل س

 قیعم لیتحو هک یپس از انقالب اسالم یها سالچرا در است که  نیا یاساس سؤالخارج است لکن 

از همان  عمدتاً جیرا یما و متون آموزش یها دانشگاهاست، همچنان  وستهیابعاد به وقوع پ یهمهدر 
 ذکر کرد: توان یمخصوص  نیدر ا لی؟ چند دلکنند یم یرویپ یو پس تحصل یتحصل یکردهایرو
افراد که  یو برخ امدهیبه عمل ن یبه علوم انسان یکافتوجه  ریاخ یها دههنخست: در  لیدل    

و  عیوس قاتیداشتند از تحق بر عهدهرا  یتیدر حوزه علوم ترب یو درس یآموزش یزیر برنامه تیمسئول
 تواند ینمبرخوردار نباشد  یعلم ییکه از توانا یاست کس یهیبرخوردار نبودند. بد یعلم قیعم

 کند. یدبانید یرهنگف لیاص کردیدانش را با رو یمرزها

تصور غلط را داشتند و دارند که  نیا یا عدهدانش است.  یساز یبومدوم عدم درک درست  لیدل    

 نیدر غرب است. ا موجود یبا تجارب علم یو مخالفت جد دور انداختن یعلم به معنا یساز یبوم
 یعرصه ناش نیر ابوم شناسانه د قاتیو تحق یعلم لیاص یها تالشاز فهم غلط  زیتفکر غلط ن

 هیکه نظر دانند یم یخوب به یتیدر علوم ترب قیدانش و تحول عم یساز یبومدر  میفه فراد. اشود یم



 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز کند نه  موجود یها شهیاندو نقد  جانبه همه لیحرکت خود را از تحل دیحوزه با نیدر ا یپرداز

 .ها شهیاند ینف
 اساساً ران،یا یدر مراکز آموزش عال یتیعلوم تربدر  قیاغلب استادان روش تحق که آنسوم  لیدل    

را تنها روش مقبول به حساب  یتیو علوم ترب یدر روانشناس قیاز روش تحق یغرب یها افتیدر

 نیکه به نظر ما ا ندینما یم یمعرف یعلم یاز فضا دور شدنآن را،  ریحرکت غ هرگونهو  آورند یم
ذکر نمود  توان یم زین یگرید لیاست. دال یمل ریتحق و موجب یعلم ونیتوالسینوع کاپ کی یطرز تلق

 فوق اکتفا شد. لیاختصار به سه دل تیکه جهت رعا

و  لیاست محتوا و مقاالت آن به تحل دیام ختگانیفره امیابراز مسرت از انتشار فصلنامه پ ضمن   

 یتیتحول علوم ترببه  لیاص یقیکمک کند و با نگارش مقاالت تحق یتیدر حوزه علوم ترب قیحقا نییتب

محترم چراغ  نظران صاحبعالمانه  یو نقدها شنهادهاینظرات، پ دیترد یبرساند.  یاری یبوم کردیبا رو
 خواهد بود. یتالش علم نیدر ا راه ما

 
 

 حسن ملکی

 سردبیر فصلنامه پیام فرهیختگان





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتی() ختگانیفرهفصلنامه پیام  
 1396، بهار 5سال دوم، شماره 

 

 

برارتقاءپیشرفتتحصیلیدانشآموزان،ازدیدگاهآموزشییاانهیرایهایبازریتأث

95-96یلیدبیرانمتوسطهدورهاولشهرستانقرچکارسالتحص
 

 آمنه اکبرشریفی/  داریوش نوروزی
 
 

 چکیده
لی دانش بر ارتقاء پیشرفت تحصی آموزشی یا انهیرا یها یباز ریتأثپژوهش حاضر با هد  بررسی 

انجام شده است.  95-96 یلیآموزان، از دیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک ارسال تحص
 پیمایشی -پژوهش حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری اطالعات توصیفی

. جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران دوره اول متوسطه شهرستان قرچک است که تعداد باشد یم
 یریگ نمونه از روشکه با توجه به حجم جامعه آماری، با استفاده  باشد ینفر م 475ها برابر با  نآ

ابزار گردآوری  عنوان نمونه انتخاب شدند. متوسطه دوره اول به از دبیراننفر  197تعداد  ،یا خوشه

 دارای سؤال و 22اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است که شامل، پرسشنامه محقق ساخته با 

نحو که از  نیاز اعتبار صوری استفاده شد. بدها  . برای تعیین روایی پرسشنامهباشد یمقیاس لیکرت م
از متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و  نظرات استاد راهنماوچند نفر

آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرو نباخ استفاده شده است که در آزمون 

 19 افزار نرمها از  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده به دست آمده است. 5/94پایایی پرسشنامه 

SPSS ها از آزمون خی دو نیکویی برازش،  ها و تجزیه و تحلیل داده و به منظور توصیف دادهt  تک
نابر نتایج تحقیق از دیدگاه دبیران متغیره، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ب

ای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی  های رایانه اول شهرستان قرچک، استفاده از بازی یمتوسطه دوره

 ای یانههای را ی جذابیت در بازی و مؤلفه دارد یراول شهرستان قرچک، تأث یآموزان متوسطه دوره دانش

اول  یر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته ودر رتبهراب یرتأث یشترین، ب96/3آموزشی، بامیانگین 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ایران. تهران، الکترونیکی، دانشگاه استاد طباطبایی، عالمه دانشگاه علمی هیئت آموزشی، عضو های سیستم تکنولوژی دکترای 

  ایران. تهران، الکترونیکی، دانشگاه آموزشی، تکنولوژی کارشناسی ارشد رشته دانشجوی مسئول، ینویسنده 
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رابر  یرتأث ین، کمتر89/2آموزشی، بامیانگین  ای یانههای را ی خالقیت محوربودن بازی قرار داردو مؤلفه

ششم، قرار دارد. همچنین بین نظر معلمان با  یپیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته ودر رتبه
 یینهها در زم آن یحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و همههای تدریس مختلف، از ل سابقه

 مشترکی دارند. یدگاهآموزان، د ای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی دانش های رایانه بازی یرتأث

 ی، گروهیتبودن، جذاب ی، بومیتآموزشی، پیشرفت تحصیلی، خالق ای یانهرا های یباز کلید واژگان:
 بودن، دوره متوسطه اول.
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 مقدمه
امن وبی خطرفراهم می کنندتایادگیرندگان بدون  ییبازی هاشیوه ای جذاب برای یادگیری هستند؛ فضا

شبیه دنیای واقعی خطاکنندوتصمیم بگیرند. آن چه بازی هارا به چنین  یاییترس ازشکست، دردن

یدترین اصول است که بازی هاباجد ینکالسی تبدیل کرده، ا یها ابزارقدرتمندی برای ارائه آموزش
، ای یانهرا های یمیان، باز ین( درا125:1389ثابت شده درحوزه اثربخشی یادگیری تطابق دارند. )والیتی،

عصرحاضرندکه گروه سنی مخاطبان آن بسیارمتغییراست. این بازی هااگر به شکل  های یباز ترین یجرا

نددرآموزش افرادموثرباشند، توان یشخصی به کارگرفته شوند، م یها مناسب ودرجهت رسیدن به هد 

روزمره  یها برای به دست آوردن مهارت یوخطاوهمچنین امکان تصحیح آن، راهبردخوب یراآزمونز
 آموزشی ای یانهرا های یباز یر( دراین راستا پژوهش حاضردرزمینه تأث46:1392زندگی است )احمدی،

 .باشد یمن قرچک بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستا

 بیان مساله
 تحصیلی پیشرفت

 وتمام است پرورش و آموزش ارزیابی در مهم یها شاخص از یکی آموزان دانش1

 پیشرفت به رسیدن . برایشود یم تلقّی امر این به پوشاندن عمل یجامه واقع در نظام این یها کوشش

عوامل  .گردد مبذول خاصی توجه آن در مؤثر عوامل به است دانش آموزان، الزم در تحصیلی
موثربرپیشرفت تحصیلی دانش آموزان همیشه درنظرمحققین ودست اندرکاران تعلیم وتربیت بسیارمهم 

بوده وپیشرفت تحصیلی حکایت ازیادگیری مستمر و روبه رشددانش آموزان ارسال تحصیلی دارد. 
 گذشته، سالیان ما طی پرورش و که آموزش دارد داللت این امر بر نظریات و گرفته انجام یها پژوهش

 می آمد نه روز و سنتی شکل به شناختی موضوعات چرخه بر وعمدتاً است کرده پیدا سنتی شکل یک

 آموزان می زند. لذا مساله اساسی این است که دانش دور محفوظات گرفتن یاد حول تر چرخدوبیش

 مفاهیم آنان و برای نشاند کالس در منفعل صورت به تدریس قدیمی های یوهش با توان رانمی امروزی

 فن آوری های از استفاده با تدریس یها روش با بهبود توان یم کرد. لذا تدریس را درسی یها کتاب

ازاین فن آوری ها،  یکی(. 73:1389کمک نمود )کریمی، مطالب درسی یادگیری تسریع به آموزشی

 مورد کالس در را ها آن از استفاده ققانمح بیشتر 1980 دهه آموزشی است که در ای یانهرا های یباز

 یادگیری های یطمح در مفاهیم انتقال در ها یباز که اظهارداشتند و اند داده قرار تحلیل و بررسی

 را ها اشتیاق آن و انگیزه فقدان ،تواند یآموزشی م ای یانهرا های یباز کارگیری به هستند، قدرتمند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- academic achievement. 
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 بخشند. در بهبود مفاهیم درسی دریادگیری را تحصیلی آنها پیشرفت و نموده کند رنگ کم یا و حذ 

استفاده از  آیا که است سؤال این برای پاس  یافتن پژوهش این اصلی مساله شده، ارائه راستای مطالب
 خیر؟ یا است مؤثر دوره متوسطه اول آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر آموزشی ای یانهرا های یباز

 اهمیت وضرورت
 به و هستند مواجه تحصیلی انگیزش فقدان و یادگیری بامشکالت آموزان دانش ر،حاض حال در

 کم یا و حذ  را دانش آموزان اشتیاق و انگیزه فقدان ،تواند یآموزشی م ای یانهرا های یباز کارگیری

 انگیزش فواید بخشد. در بهبود دروس مختلف مفاهیم دریادگیری را آنها پیشرفت و نموده کند رنگ

 زیرا مؤثرند، دانش آموزان عملکرد افزایش برای ها یکه این باز اند داشته اظهار زیادی مربیان ،ها یباز

 یادگیری فرآیند در را آموزان دانش که

گفت که با توجه به  توان یدرباب اهمیت وضرورت موضوع م (Kelin،2005. )کنند یم فعال بیشتر

 گنجاندن چالش بودن پذیر ن امکا بر مبنی ای یانهرا آموزشی های یباز های یتقابل به توجه اینکه با

 عنوان به توان یم ها آن از پیچیده، تا ساده مراحل و سطوح در درسی دانش آموزان های یطلب

نمود. از طرفی دیگر  ومناسب برای ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده تازه یها فرصت

آموزشی  ای یانهرا های یباز های یته به شناسایی قابلتحقیق حاضر از آن جهت دارای اهمیت است ک

محتوای  خودپویایی، پذیری، انعطا  شدنی، ه مشاهد پذیری، آزمایش پیچیدگی، رقابتی، نظیر ویژگی

 ارتقاء خالقیت، بر ها آن مالحظه قابل دانش آموزان ونقش تأثیر نیازهای به گویی پاس  توانایی و غنی

 بهره افزایش دقت، و تمرکز پرورش استعدادها، پرورش رفتار، و خصیتش یادگیری، تکامل ء ارتقا

هوشی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان قرچک می پردازدوبه ارائه 

راهکارهای عملیاتی درخصوص ترغیب و تشویق معلمان ودانش آموزان، به استفاده بیشترازاین بازی 

 هامی پردازد.

 هدف کلی

 اول متوسطه. یبر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره آموزشی ای یانهرا های یباز یرتأثبررسی 

 سؤال اصلی
متوسطه دوره اول ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آموزشی بر  ای یانهآیا استفاده ازبازی های را

 شهرستان قرچک نقش وجود دارد؟
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 فرضیه اصلی

بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول  آموزشی یا یانهرا های یاستفاده از باز

 تاثیردارد.

 فرضیات فرعی

بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه  آموزشی تعامل محور، ای یانهرا های یباز -1

 اول تاثیردارد.

زان دوره متوسطه اول بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموآموزشی گروهی،  ای یانهرا های یباز -2
 تاثیردارد.

بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه  آموزشی خالقیت محور، ای یانهرا های یباز -3
 اول تاثیردارد.

بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول  جذاب، آموزشی ای یانهرا های یباز -4
 .تاثیردارد

بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول  آموزشی بومی، ای یانهرا های یباز -5

 تاثیردارد.
بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه  آموزشی، ای یانهرا های یباز زمان استفاده از-6

 اول تاثیردارد.
پیشرفت  بر ارتقاءوزشی آم ای یانهتدریس دبیران ودیدگاهشان درباره تاثیربازی های را یبین سابقه -7

 معنی دار وجوددارد. یتحصیلی دانش آموزان رابطه

 آموزشی، برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان متفاوت است. ای یانهرا های ینواع مختلف بازتاثیرا -8

 مبانی نظری
و شود ) یآموزشی استفاده نم های یباز های یتدر جامعه ایران از قابل دهد یمختلف نشان م های یبررس

(. احتماالً دلیل این امر عدم وجود تحقیقات الزم در زمینه نحوه شوند ییا شاید بسیار کم بکار گرفته م

 آموزشی باشد. با وجود این های یتها در موقع آموزشی و به کارگیری آن های یطراحی باز

بسیار مفیدی  یها ، رسانهها یکه باز دهند یانجام شده خارجی و بسیار کم داخلی نشان م یها پژوهش

از طریق درگیر کردن بازیکنان یا به عبارتی بهتر  ها ی. بازباشند یدر بهبود و ارتقای یادگیری م

با توجه به  ین؛ بنابراشوند ییادگیرندگان در فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و ارتقا یادگیری م
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 ای یانهرا های یبا به کارگیری باز توانیم یآموزشی م های یمتنوع باز های یتها و قابل نتایج پژوهش

آزاردهنده آموزش و یادگیری را از بدنه آن جدا کرده و به فرآیند لذت بخشی  یها آموزشی بخش
تبدیل کنیم و دیوار بزرگ چین را که بین بازی و یادگیری قرار گرفته است برداریم و این دو را با 

یادگیری از طریق بازی و تفریح نه تنها آموزش همدیگر آشتی داده و تلفیق کنیم. جالب اینجاست که 

ها، اثربخشی  ، بلکه با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهشکند یو یادگیری را لذتبخش تر م
ازاین  ی(. برخ7-8:1391. )نوروزی ودهقان زاده،دهد یگیری افزایش م ها را نیز به طرز چشم آموزش

 های یباز از متنوعی و جدید کاربردهای و جانبه مهه پژوهش راکه بیانگر این است که استفاده

دارد، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردروس  که زیادی وجودمزایای آموزشی را با ای یانهرا

 :باشد یمی داندبه شرح ذیل م مؤثر مختلف

 های یباز طریق از آموزش تأثیر مقایسه هد  با ( که1393مرادی ) نتایج پژوهش نوروزی، -1

شده  انجام تهران شهر تیزهوش آموزان دانش خالقیت و تفکرانتقادی یها مهارت بر ای یانهرا شیآموز

 روش به نسبت خالقیت یها مؤلفه افزایش در ای یانهرا آموزشی های یباز از استفاده دادکه است، نشان

 .است بوده بهتر سنتی

های آموزشی  نقش آموزش مبتنی بر بازیبررسی ( که به 1393) نتایج پژوهش رمضانی، فاطمه -2

دادکه  پرداخته، نشانابتدایی  پایه ششم آموزان های هندسی دانش ای بر ارتقاء سطح مهارت رایانه
اری، های هندسی، مهارت منطقی، مهارت دید ای آموزشی بر رشد مهارت های رایانه استفاده از بازی

 آموزشی مرسوم مدارس است. ییوهمهارت کالمی، مهارت ترسیمی و مهارت کاربردی، موثرتر از ش

 های یباز یرعنوان تأث ( که تحت1392تیموری ) امیر و زوارکی زارعی نتایج پژوهش والیتی، -3
 مدخترانجا دانش آموزان تحصیلی پیشرفت ییزهانگ و یادداری یادگیری، بر آموزشی ای یانهرا

 ییزهانگ و یادگیری افزایش باعث جمع، مفهوم در ریاضی آموزشی ای یانهبازی را دادندنشان داد که

 .شود یم ریاضی درس در ذهنی کم توان دانش آموزان پیشرفت تحصیلی

 نتایج پژوهش کیم -4
1
2چانگ و 

 آموزشی برای ای یانهرا های یباز عنوان تحت ( که پژوهشی2010) 

 انگلیسی زبان به دادند، نشان دادکه دانش آموزانی که مختلف انجام آموزان دانش ریاضی پیشرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Kim. 

2- Chang. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844647
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844647
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دانش  با مقایسه بودند، در کرده استفاده آموزشی ریاضی ای یانهرا های یباز از و کنند یم صحبت

 .داشتند ریاضی دردرس را تری یفضع عملکرد بودند، نکرده استفاده بازی از که آموزانی
1گرابوسکی و نتایج پژوهش که -5

 ارتقا در رسمی آموزش نسبت به کردن بازی که داده ( نشان2007) 

 به مثبت یها نگرش ارتقاء برای مشارکتی بازی و است مؤثرتر دانش آموزان دردرس ریاضی عمکرد ء

 مؤثرترند. فردی تفاوت به توجه بدون ریاضی
 ای یانهرا آموزشی های یباز با کردن که بازی دهد ی( نشان م2007)2نتایج پژوهش سانگ وچانگ -6

 رابهبود آموزان دانش یادآوری و یادگیری فرایند تنها نه و شود یشناختی م زمینه در موفقیت باعث

 .کند یم تقویت نیز را مختلف یها حلراه تشخیص و مسأله حل یها مهارت بلکه ،بخشد یم

 نوع پژوهش
 پیمایشی -اطالعات توصیفیپژوهش حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری 

 .باشد یم

 جامعه آماری
دروس )ریاضی، علوم تجربی، زبان  دبیران زن ومرد ییهآماری در این پژوهش عبارت از کل یجامعه

که تعدادکل آنهابرابر  باشند یاول شهرستان قرچک م یمتوسطه ی( دورهیو کاروفناور یانگلیسی، عرب
اول پسرانه و  یمتوسطه یدر مدارس هوشمنددوره 1395-96باشدودر سال تحصیلی  ینفرم 475

سال است که به  5ها مدت  دخترانه شهرستان قرچک اشتغال دارندواکثریت قریب به اتفاق آن
طورهمزمان پس ازشروع هوشمندسازی مدارس، به طورمستمر ازمحتواهای الکترونیکی به ویژه 

 .نمایند یالس های درس استفاده مآموزشی درهنگام تدریس خوددرک ای یانهرا های یباز

 حجم نمونه
اول  یدوره متوسطه از دبیراننفر  197دراین پژوهش بااستفاده از جدول کرجشس و مورگان، تعداد 

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. شهرستان قرچک به

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ke & Grabowski. 

2- sung&chuang. 
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 روش نمونه گیری
نمونه گیری مدرسه  استفاده شده است. واحد یا دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه

 8اول موجود در شهرستان قرچک  یمتوسطه یآموزشگاه دوره 38که به طور تصادفی از میان  باشد یم

اول دخترانه انتخاب شدند و  یمتوسطه یدبیرستان دوره 10اول پسرانه و  یمتوسطه یدبیرستان دوره
دخترانه و پسرانه به پرسشنامه پاس  اول  یمتوسطه یدوره یهادبیرستاننفر از دبیران  200تعداد 

 دادند.

 ابزار گردآوری اطالعات
 یکه توسط محقق ساخته شده است )خود ساخته( استفاده شد که دارا یا در این پژوهش از پرسشنامه

 سؤال در مقیاس لیکرت بود. 22

 روایی وپایایی پرسشنامه
نحو که از نظرات استاد راهنماوچند  نیبد از اعتبار صوری استفاده شد.ها  برای تعیین روایی پرسشنامه

نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه، از روش 

به دست  5/94آلفای کرو نباخ استفاده شده است که در آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه 

 آمده است.

 ها روش تجزیه وتحلیل داده
، یمطلق، درصدفراوان یجدول فراوانی، فراوانتحقیق از های یافته توصیفیای تجزیه وتحلیل بر

 وکمترین وبیشترین نمره استفاده شده است و یدگی، درصدمعتبر، چولگی، کش2، انحرا  معیار1میانگین

االت، تحقیق وچگونگی ردیاتاییدفرضیات تحقیق وپاس  به سؤ های یافتهبرای تجزیه وتحلیل استنباطی 
تک متغیره، فریدمن و ضریب همبستگی  tآزمون خی دو نیکویی برازش،  بنابه ماهیت ونوع تحقیق،

 پیرسون استفاده شده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- mean 

2- Standard Devition 
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 نتایج وبحث
های  استفاده از بازی یابه منظور تعیین این مطلب که بر مبنای هر یک از گویه های پرسشنامه، آ

اول شهرستان قرچک تأثیر  یمتوسطه یموزان دورهای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آ رایانه

اند؟ ازآزمون خی دو نیکویی  زیادی دارند یا برعکس، تأثیر اندکی داشته و یا حتی بدون تأثیر بوده

ها با خطای کمتر از  نشان دادکه آماره خی دو برای تمام گویه 2آزمون خی  یجبرازش استفاده شد. نتا

اول شهرستان قرچک، در تمام  یمتوسطه یدان معناست که دبیران دورهباشد. واین ب معنادار می 01/0

 یآموزان دوره ای آموزشی بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش های رایانه ها، اعتقاددارندکه بازی گویه

 اول شهرستان قرچک مؤثر بوده است. یمتوسطه

کجی و کشیدگی استفاده های  برای سنجش وضعیت نرمال بودن توزیع در نمونه حاضر، از شاخص

کشیدگی مثبت  935/0کجی منفی و  436/0ها دارای  گردیدکه نتایج نشان دادکه در مجموع، توزیع داده
نتیجه  توان ی، مباشند یم 2ها، کمتر از  باشد، اما به این دلیل که میزان کجی و کشیدگی تمام شاخص می

توزیع صفت نرمال است.  ینداشته، بنابراگرفت که توزیع نمونه با توزیع نرمال، تفاوت چندانی ن

 دهد یپاس  به سؤاالت و فرضیات تحقیق نشان م یتک متغیره، برا tنتایج حاصل از آزمون  ینهمچن

 که:

 پاس  به سؤاالت و فرضیات تحقیق یتک متغیره، برا t: نتایج حاصل از آزمون 1جدول 

 فرضیه میانگین tمقدار  فرضیه ردیف

ای آموزشی تعامل محور، بر پیشرفت  های رایانه استفاده از بازی 1

 آموزان تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 تاییدشد 42/3 2/9

ای آموزشی گروهی، بر پیشرفت  های رایانه استفاده از بازی 2

 آموزان تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 تاییدشد 40/3 63/7

ای آموزشی خالقیت محور، بر  های رایانه استفاده از بازی 3

 آموزان تأثیر دارد. رفت تحصیلی دانشپیش

 تاییدشد 29/3 753/4

ای آموزشی جذاب، بر پیشرفت  های رایانه استفاده از بازی 4

 آموزان تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 تاییدشد 60/3 218/9

ای آموزشی بومی، بر پیشرفت  های رایانه استفاده از بازی 5

 آموزان تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 تاییدشد 50/3 917/7
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ای آموزشی، بر پیشرفت  های رایانه مدت زمان استفاده از بازی 6

 آموزان تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 تاییدشد 58/3 739/9

ای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی  های رایانه استفاده از بازی 7

 آموزان تأثیر دارد. دانش

 تاییدشد 47/3 526/9

ای آموزشی، تأثیر  های رایانه کدام یک از انواع بازیبرای پاس  به این سؤال که به ترتیب 
آموزان دارند؟ از آزمون فریدمن استفاده گردیدو نتایج این رتبه  بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش

 :باشد یبندی به شرح ذیل م

 آموزشی ای یانهرا های یباز یها : نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه2جدول 

 رتبه رتبهمیانگین  مؤلفه

 اول 96/3 آموزشی ای یانهرا های یجذاب بودن باز

 دوم 78/3 آموزشی ای یانهرا های یزمان استفاده از باز
 سوم 59/3 آموزشی ای یانهرا های یبومی بودن باز

 ای یانهرا های یتعامل محوربودن باز
 آموزشی

 چهارم 54/3

 پنجم 22/3 آموزشی ای یانهرا های یگروهی بودن باز

 ای یانهرا های یخالقیت محور بودن باز

 آموزشی

 ششم 89/2

ضریب همبستگی پیرسون، دیدگاه دبیران شهرستان قرچک در مورد  یودرپایان با استفاده ازمحاسبه
 یاول، بررس یمتوسطه یآموزان دوره ای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش های رایانه بازی یرتأث

های  توان گفت: بین نظر معلمان با سابقه ستگی معنادار نشداند، میشدوچون هیچ کدام از ضرایب همب

 ها در این زمینه، دیدگاه مشترکی دارند. تدریس مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تمامی آن

 نتیجه گیری
بر ارتقاء  آموزشی ای یانهرا های یاستفاده از باز بر مبنی اصلی فرضیه خصوص در مطالعه این نتایج

 آموزشی های یباز که بود آن از حاکی فت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول تاثیردارد.پیشر
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آتشک  های یافتهاین یافته همسو با  .است شده واقع مؤثر آموزان دانش پیشرفت تحصیلی در ای یانهرا

ه به . همچنین با توجباشد ی(، م1392تیموری ) امیر و زوارکی زارعی (، والیتی،1392) وهمکاران
)تعامل  یها توان نتیجه گرفت که در مجموع مؤلفه به دست آمده برای این مؤلفه، می 47/3میانگین 

بودن ومدت زمان استفاده(  یمحوربودن، جذاب بودن، بوم یتبودن، خالق یمحوربودن، گروه

 گذارند. آموزان می ای آموزشی، تأثیر زیادی بر پیشرفت تحصیلی دانش های رایانه بازی
ای آموزشی تعامل محور،  های رایانه استفاده از بازی»بر  مبنی اول فرضیه خصوص در مطالعه این جنتای

تعامل  ای یانهرا آموزشی های یباز که بود آن از حاکی «آموزان تأثیر دارد. بر پیشرفت تحصیلی دانش

الیتی، زارعی و های یافتهاین یافته همسو با  .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی در محور

 .باشد ی( م1392و آتشک وهمکاران ) ی(، اسکندر1392زوارکی و امیر تیموری )

ای آموزشی گروهی، بر  های رایانه استفاده از بازی»بر  مبنی دوم فرضیه خصوص در مطالعه این نتایج
 در گروهی، آموزشی ای یانهرا های یباز که بود آن از حاکی «آموزان تأثیر دارد. پیشرفت تحصیلی دانش

، کیم (1389) یندباغ زاده، حس های یافتهاین یافته همسو با  .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی
1
 .باشد ی( م2010) 2و چانگ 

ای آموزشی خالقیت  های رایانه استفاده از بازی»بر  مبنی سوم فرضیه خصوص در مطالعه این نتایج

 آموزشی ای یانهرا های یباز که بود آن از حاکی «یر داردآموزان تأث محور، بر پیشرفت تحصیلی دانش

فرهودی،  های یافتهاین یافته همسو با  .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی خالقیت محور، در

 .باشد ی(: م2007، اوزاقالم )(1387هاجر )

ی آموزشی جذاب، بر ا های رایانه استفاده از بازی»بر  مبنی چهارم فرضیه خصوص در مطالعه این نتایج
 جذاب، در آموزشی ای یانهرا های یباز که بود آن از حاکی «آموزان تأثیر دارد پیشرفت تحصیلی دانش

مهدی زاده و همکاران  های یافتهاین یافته همسو با  .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی

 .باشد ی(، م2002) (، گینجی و بلتهم1390)

ای آموزشی بومی، بر  های رایانه استفاده از بازی»بر  مبنی پنجم فرضیه وصخص در مطالعه این نتایج

 بومی، در آموزشی ای یانهرا های یباز که بود آن از حاکی «آموزان تأثیر دارد پیشرفت تحصیلی دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Kim. 

2- Chang. 
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(، بافنده، 1392) یداحمدی، حم های یافتهاین یافته همسو با  .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی

 .باشد ی(، م1392سان )اح
ای آموزشی،  های رایانه مدت زمان استفاده از بازی»بر  مبنی ششم فرضیه خصوص در مطالعه این نتایج

جذاب،  آموزشی ای یانهرا های یباز که بود آن از حاکی «آموزان تأثیر دارد بر پیشرفت تحصیلی دانش

(، 1392) آتشک وهمکاران های یافتهسو با این یافته هم .دارد یرتأث آموزان دانش پیشرفت تحصیلی در
 .باشد ی(، م1392تیموری ) امیر و زوارکی زارعی والیتی،

 :که شود یم پیشنهاد پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با

 رسد یم نظر شود. به تلفیق مدارس آموزشی و درسی های دربرنامه را آموزشی ای یانهرا های یباز -1

 تولید و طراحی گروه نام به گروهی پرورش و آموزش بایدوزارت مورد این کردن عملی برای

 درسی، برنامه آموزشی، تکنولوژی یها رشته متخصصان از که متشکل آموزشی ای یانهرا های یباز

 و یادگیری فرایند در ها یباز این از نیز معلمان آن دنبال دهدوبه راتشکیل یک، گرافافزار نرم مهندسی

 .کنند دهاستفا آموزش

 اختیار در و شود تولید آموزان دانش آموزشی برای اصول طبق مناسب آموزشی ای یانهرا های یباز -2 

 داد. افزایش را آموزان دانش این وخالقیت انتقادی تفکر یها مهارت بتوانند تا گیرد قرار مدارس

 یمتوسطه یدردوره وزشیآم ای یانهرا های یباز رگیری کا به ضرورت مطالعه این نتایج به توجه با -3
 .کند پیدا یتر مناسب جایگاه معلمان روزانه درس طرح در است الزم لذا، .شود یم اول احساس

 تولید و ایجاد آموزشی، ای یانهرا های یباز به نسبت دانش آموزان ودبیران عمومی اقبال به توجه با -4

 پیش از بیش آموزشی های یباز قالب در انگیز بر چالش درسی مباحث وتبدیل جدید های یباز

 .شود یم احساس

 تخصیص و اول یمتوسطه یمدارس دوره در آموزشی، ای یانهرا های یایجادبانک باز ضرورت -5

 هم و ها درس طرح به وابسته آموزشی های یباز که هم یا گونه به آموزان دانش برای ییها زمان

 .شود یم احساس شود، داده قرار دسترس فراگیران ودبیران در آزاد آموزشی های یباز

 ای یانهرا های یتولید محتوای الکترونیک بارویکرد ساخت باز آموزشی یها برگزاری کارگاه -6
تولید این بازی  یبا نحوه هرچه بیشتر معلمان ضمن خدمت تا موجبات آشنایی یها در دوره آموزشی،

 هارا فراهم نماید.

 ای یانهرا های یارائه شود تا دبیران برای تولید و استفاده از باز ای یوهدرسی به ش یها محتوای کتاب -7

 آموزشی، با مشکالت کمتری مواجه گردند.
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تجهیز مدارس به وسایل و امکانات آموزشی ا اطالع رسانی به روز و مجهز )توسعه و  -8

ستر الزم برای استفاده تجهیزکتابخانه ها، استفاده از کامییوتر و اینترنت و ...( به منظور فراهم نمودن ب
 یادگیری.-هرچه بهتردرفرایند یاددهی

به مسئله تناسب و تعدیل امکانات و مواد و وسایل آموزشی هر مدرسه توجه شود تاامکان بهتری  -9

آموزشی، به منظورافزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم  ای یانهرا های یبرای به کارگیری باز
 گردد.

دبیران و تکمیل دانش و تجارب  های یآموزشی برای رفع کاست یها می دانیم کارگاههمان طور که  -10

آموزشی، مفید و ارزنده است، بنابراین برگزاری  ای یانهرا های یآنها در زمینه نحوه به کارگیری باز

آموزشی،  ای یانهرا های یعملکرد دبیران را در زمینه استفاده بهینه از باز تواند یآموزشی م یها کارگاه

 رابهبود بخشد، اما باید خاطر نشان کرد که:

 آموزشی دائمی باشد. یها برگزاری این دوره -الف

آموزشی باید به طور صحیح ایجاد انگیزه  یها جهت استقبال هر چه بیشتر دبیران از این دوره -ب

 شود.

آموزشی، ارائه  ای نهیارا های یتولید باز های یها باید براساس آخرین فناور محتوای این دوره -ج

 شود.
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 در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

  رهیده ز انیرجب میمر/  درتاج بایفر
 

 چکیده
حاضر به منظور ارزشیابی میزان اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهردانش  پژوهش

شهر کرمان انجام گردید. برای این منظور بصورت سرشماری افراد شرکت کننده در این دوره آموزش 
مرد( بودند که به پرسشنامه محقق ساخته در مورد میزان  28زن و  42نفر ) 70الکترونیکی شامل 

 81٪مورد بررسی  یها بخشی دوره در ابعاد پنجگانه پاس  دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد مؤلفهاثر
که عامل ارزشیابی مهمترین و عملکرد کلی کمترین میزان اثربخشی را  کنند یاز پرسشنامه را تبیین م

مؤلفه ارزشیابی،  تبیین کردند. بر اساس درجه بندی محاسبه شده میزان اثربخشی دوره برگزار شده در
اخالقی از نظر مردان خوب و از نظر زنان در سطح متوسط  -نظم و هماهنگی خوب، در عامل رفتاری

و در عامل انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی از نظر زنان در حد خوب بوده است. عملکرد 
ن نتیجه آزمون تی مستقل کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و زنان در حد متوسط بوده است. همچنی

انگیزشی، نظم و هماهنگی و اخالقی و  یها نشان داد بین زنان و مردان از نظر میزان اثربخشی در عامل
رفتاری تفاوت معنی داری وجود داشت در حالی که از نظر عوامل ارزشیابی و عملکرد کلی تفاوت 

رزشیابی در زمینه یادگیری معنی داری بین زنان و مردان وجود نداشت. بدون شک، اجرای ا
آموزش عالی کمک زیادی به پیشرفت و  یها الکترونیکی در مراکز آموزش عالی در کنار سایر بخش

 بهبود وضع کیفی آموزش الکترونیک خواهد نمود.

 آموزش الکترنیکی، ارزشیابی، اثربخشی، عملکرد. واژگان کلیدی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه عالمه  ،یآموزش ینور کرمان، گروه تکنولوژ امیدانشگاه پ یعلم ئتیو عضو ه یآموزش یتکنولوژ یدکتر

 Faribadortaj2007@ yahoo.comتهران،  ییطباطبا

 تهران،  ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یآموزش یگروه تکنولوژ ،یآموزش یناس ارشد تکنولوژمسئول: کارش سندهینو

M.rajabiyan1393@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 20 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 مقدمه
ارتباطی، سبب وقوع تغییرات گسترده و عمیق در همه  اطالعاتی و های یگسترش روز افزون فناور

آموزشی از جمله نهادهایی هستند که به طور اساسی در  یها زندگی بشر شده است، نظام یها جنبه
که کیفیت و چگونگی آموزش و یادگیری متحول شده و با  یا اند، به گونه مسیر این تغییرات قرار گرفته

ناشی از زمان و  های یتن یادگیرنده فعال و کمرنگ شدن محدودمحور قرار گرفتن انسان به عنوا

مکان، یادگیری الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید در این حوزه مطرح شده است. بدین ترتیب با 

توسعه فناوری اطالعات از یک سو و عالقه مندان پرشمار برای ورود به آموزش عالی از سوی دیگر، 

آموزش الکترونیکی روی  یها آموزشی به طراحی و راه اندازی دوره یها ها و مؤسسه اغلب دانشگاه

 (.1395آوردند )اسماعیلی و همکاران، 

آموزش الکترونیکی در ایران صنعتی نوپا در تکنولوژی آموزشی وآموزش از راه دور است، اما  

ی مناسب با ساختار اند تا هرچه سریعتر الگوی ها در تالش مراکز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه
ارائه کنند. در آموزش عالی ایران در یک دهه  1آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش الکترونیکی

از قبیل تقاضای روز افزون برای آموزش عالی و عدم کفایت بودجه،  ییهاچالشاخیر با توجه به 

بهره گیری از فناوری جغرافیایی و  های یتکمبود هیئت علمی تمام وقت، نیاز به حذ  محدود

 اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی، آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.

به  2016، 2آموزش الکترونیکی، استفاده از منابع اینترنت محور در آموزش است )تراپادا و همکاران
همی در آموزش عالی (. این شیوه از آموزش، ابزار م1395نقل از کیاکجوری و میرتقیان رودسری، 

( که سبب 1394؛ به نقل از شاه حسینی و همکاران، 2012، 3)شوپووا شود یعصر دیجیتال محسوب م
؛ 2015، 4یادگیری در نظام آموزش عالی شده است )ونکاتارمان و سیوا کومار-تغییرات فرایند تدریس

 (.1394به نقل از شاه حسینی و همکاران، 

ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ارزیابی  ونیکی در سطح دانشگاههمگام با توسعه آموزش الکتر

اهمیت یافته است تا مشخص  ها یستمآموزش الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این س یها برنامه

اند. رشد روز  آموزش الکترونیکی موفق بوده یها شود که تا چه اندازه در پیاده سازی و اجرای دوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-.E-Learning 

2- Tarpada&Et al 

3- Shopova 

4- Venkataraman&Sivakumar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

آموزش از راه دور  یها اخیر باعث رشد و افزایش دوره یها ه و اینترنت در سالافزون استفاده از رایان

 و آموزش الکترونیکی در بسیاری از کشورها شده است.
استفاده مناسب از آموزش الکترونیکی به عنوان بهترین استراتژی برای بهبود کیفیت تدریس، 

(. برخی از منافع درک شده از این 2011 برابر است )گلزاری و همکاران، یها یادگیری و ایجاد فرصت

شیوه یادگیری عبارتند از فرصت یادگیری در هر زمان و هر مکان و ایجاد ارتباط و همکاری گسترده 
در میان فراگیران. آموزش الکترونیکی برای معلمان و اساتید به عنوان روشی برای ارائه آموزش 

-فعالیتیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و انعطا  پذیر تر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگ

؛ شود ییادگیری اثربخش محسوب م های یطآنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد مح های

ها را تضمین کرد که این عوامل مورد  عوامل ذکر شده را بهبود داد و کیفیت آن توان یاما زمانی م

 بازبینی و ارزشیابی قرار بگیرند.
 آموزش ارزشیابی به کارگیری آموزش، نوع این و کارآیی کیفیت تضمین برای حل راه ینتر ممه

آموزش  یها است. در واقع بدون ارزشیابی از برنامه آموزش نوع این مختلف در مراحل الکترونیکی

را این نوع آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن  توان یالکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نم

در چارچوپ  بایست یبهبود بخشید؛ اما اقدام برای ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی م

علمی و بر مبنای مدل و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار گردد )خلیفه و 
 (.1390رضوی، 

 توان یموزش از راه دور ماز این رو با استفاده از نظام آموزش الکترونیک به عنوان یکی از انواع آ

سرانه و  های ینهموجبات کاهش نسبت استاد به فراگیر، کاهش فضای آموزشی موردنیاز، کاهش هز
آموزشی بوده را  یها کاهش مهاجرت و جابجایی دانشجو، یادگیری در هر زمان و مکان و...که از آرمان

سیاری از مؤسسات ارائه کننده برآورده کرد. همچنین بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که ب

اند؛ بنابراین  شکست خورده« یادگیری»آموزش الکترونیک در رسیدن به هد  اصلی  یها دوره

ها را در  مسئوالن برگزاری این دوره تواند یها برای تعیین کیفیت برگزاری آنها م ارزشیابی از این دوره

 (.1385نماید )زمانی، بهبود فرایند برگزاری و افزایش کارایی و اثربخشی کمک
پیاده سازی آموزش الکترونیکی به طور خودکار، اثربخشی آموزشی را به همراه ندارد )یانسون و 

(. برای ارزشیابی یک محیط یادگیری الکترونیک الزم است عوامل اصلی و کلیدی 2016، 1جانسون

ر و ابعاد زیر بنایی آن شناسایی یادگیری الکترونیکی شامل عناص یها مؤثر در انجام موفقیت آمیز برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Yanson&Johnson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 22 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

به عنوان آن فعالیتها و اجزایی در نظر گرفته شوند  توانند یگردد. در این زمینه عوامل اصلی موفقیت م

ها مورد تأکید قرار گیرند. به عنوان مثال دانشگاه  که باید به منظور اطمینان از انجام موفقیت آمیز برنامه
( ساختار، فرایندهای مدیریت، تکنولوژی، 2009، 2، هافل و می یر1)به نقل از بامگراتنر یتامزوال

 داند یاستراتژی، افراد و نقشها و محیط خارجی را عوامل اصلی یک چهارچوب آموزش الکترونیک م

( طراحی آموزشی، ارتباط، تعامل و همکاری، سنجش و 2007) یزو مرکز آموزش دانشگاه ایلی نو
 دانند یمات پشتیبانی فراگیر، طراحی وب و ارزشیابی دوره را مهم مارزشیابی فراگیر، منابع و خد

 (.1384)صرا  زاده،

( در یک مطالعه با هد  بررسی تعیین میزان 32010، شان یهیتلز و جاناسون )به نقل از دانیل و ا

رضایتمندی یادگیرنده از خصوصیان متنوع نظامهای یادگیری الکترونیک؛ ادعا کرد که سنجش و 

آموزشی الزامی است. همچنین بارس و  یها الکترونیک و اثربخشی این دوره های یادگیریابی از ارزشی
( نیز در نتیجه گیری از یک مطالعه که برای سنجش میزان اثربخشی 2010همکاران )دانیل و آبشان، 

اثربخشی این آموزش الکترونیک انجام داده بودند؛ اظهار کردند که ارزشیابی از  یها دانشجویان از دوره

برگزار کننده و افزایش بازدهی دوره هاب آموزشی  یها برای موسسه تواند یآموزشی م یها دوره

یادگیری  یها که وقتی دوره کند ی( اظهار م4،2011ضروری است. لوی )به نقل از کوالیس و دی سانتو

دادها بررسی شود و باید بر که نظر فراگیران در رابطه با برون رود یانتظار م گیرد یالکترونیک انجام م
اساس منطق اندازه گیری و ارزشیابی انجام شود تا مشخص گردد برای فراگیران چه چیزی ارزش 

مختلف پیرامون یادگیری الکترونیک  یکردهایمتعدد انجام شده با رو های یابیدارد. علیرغم ارزش

یادگیری  یها شیابی از برنامهبسیاری از محققان و صاحب نظران به فقدان مطالعات سیستماتیک ارز
 اند. الکترونیکی اذعان داشته

( پژوهشی با عنوان وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش 1395اسماعیلی و همکاران )

 یادگیری مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت

 لحاظ از مطلوب، فناوری و و زیرساخت ادگیرندهی فردی های یژگیو ابعاد لحاظ از الکترونیکی

 نامطلوبی وضعیت از ارزیابی و و سنجش آموزشی محتوای لحاظ از و مطلوب نسبتاً وضعیت پشتیبانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .- Baumgartner 

2 .- Hafele&Maier 

3 .- Daniel&Yi-Shun 

4 - Colace&DeSanto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

 یها مؤلفه و ابعاد از یک هر و اهمیت عملکرد میزان میان شکا  بررسی همچنین .باشد یم برخوردار

 .منفی است شکا  دارای ها آن یتمام که نمود مشخص الکترونیکی، یادگیری
( پژوهشی با عنوان بررسی نگرش دانشجویان به میزان 1395) یکیاکجوری و میرتقیان رودسر

اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترونیکی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی 

یی امام خمینی )ره( نوشهر، تمامی شدند و از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم دریا ییدها تأ فرضیه
عوامل به ترتیب اثرگذاری )عامل آموزشگاهی، فناوری، پشتیبانی منابع، مدیریت، طراحی رابط، 

آموزش الکترونیکی تأثیر دارند. همچنین با توجه به نظامی  یاخالقی، ارزشیابی و تربیتی( بر توسعه

قرار است که مسئوالن و  وشهر اهم پیشنهادها ازاینبودن محیط دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( ن

دار بودن خدمات را تضمین نمایند؛ مهارت کادر دانشگاهی )اساتید و  بایست زمان مدیران دانشگاه، می

بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به  طور پیوسته می آموزش الکترونیکی به یکارکنان( در حوزه

 .آموزش الکترونیک، سبک رهبری مناسب اتخاذ گردد یبا تأکید بر حوزهماهیت نظامی دانشگاه و 

الکترونیکی  یها ( پژوهشی با عنوان ارزیابی اثربخشی دوره1394) ییآرین مهر، کیان و برزگر بفرو

آموزش ضمن خدمت معلمان شهر یاسوج بر اساس مدل کرک پاتریک انجام دادند. نتایج پژوهش 

پژوهش حاضر همچنین نشان  های یافتهمطلوب و اثرگذار طراحی شدند.  نشان داد که اهدا  آموزش
آموزشی نیز دارای اثربخشی مثبت بود. با توجه به اینکه میانگین گویه های بعد  یها داد محتوای دوره

یادگیری از میانگین نظری نیز بیشتر بود، بنابراین یادگیری الکترونیکی هم در حد مطلوب و دارای 

پژوهش نشان داد هر چه عالقه و انگیزه برای شرکت در  های یافتهت بود. در پایان اثربخشی مثب

 الکترونیکی آموزش ضمن خدمت بیشتر باشد، به همان اندازه نیز یادگیری بیشتر خواهد بود. یها دوره

عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی  یها ( پژوهشی با عنوان شاخص1393) یاناری نژاد و محمد

آموزش الکترونیکی  یا ت آموزش عالی ایران انجام دادند که به ارزشیابی سازمانی و برنامهدر مؤسسا

 در ها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد که در سطح دانشگاه

 یتر مناسب وضعیت ترتیب، به امور سازمانی و آموزشی یها جنبه مدیریت، ارائه، محیط طراحی ابعاد

 از ابعاد سایر به نسبت ارزشیابی، و فناوری مالحظات اخالقی، پشتیبانی، خدمات ابعاد در و دارند

 .برخوردار نیستند مناسبی چندان وضعیت

آموزش الکترونیکی دانشکده  یها ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی دوره1392نورالهی و همکاران )
فیت در آموزش الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که مجازی علوم و حدیث با توجه به معیارهای کی
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آموزش الکترونیکی این دانشکده با توجه به معیارهای )طراحی محتوای آموزشی،  یها کیفیت دوره

 سنجش و ارزشیابی دانشجویان، فناوری، سیستم پشتیبانی( در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
آموزش مجازی در نظام  یها زشیابی اثربخشی دوره( ار1390) یعیفتحی واجارگاه، پرداختچی و رب

 آموزش ه دور اثربخشی استادان نظر آموزش عالی ایران انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که از

 همچنین .اند نموده برآورد متوسط حد در را دوره این اثربخشی دانشجویان بوده و مطلوب مجازی

 مجازی، آموزش دوره اثربخشی مورد در استادان که داد نشان و دانشجویان استادان نظرات بین مقایسه

 .دارند یاندانشجو به نسبت یتر مثبت نظرات

( پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش الکترونیکی: بر مبنای 2016)2، کاباشوا و کوالوا1رودالوا

که عوامل مؤثر در ها نشان داد  ارزشیابی دانشجویان انجام دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 های یستماثربخشی عبارتند از به موقع ظاهر شدن آموزش الکترونیکی در دانشگاه، روابط کاربری س
منابع آموزش الکترونیکی در وب سایت دانشگاه، استفاده مداوم از عناصر یادگیری الکترونیکی توسط 

الکترونیکی در دانشگاه،  اساتید در فرآیند آموزش، ارزشیابی ضرورت استفاده از عناصر آموزش

 دسترسی به ارتباط ویدئویی با اساتید به عنوان عنصر آموزش الکترونیکی.

مدرس؛  های یژگی( مدل اثربخشی آموزش الکترونیکی را از طریق بررسی و2013)3لیاو هوانگ

دانشجو؛ عوامل مرتبط با دانشگاه؛ عوامل آموزشی؛ عوامل محیطی ارائه نمودند.  های یژگیو
که ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی باید بر ابعاد اصلی کیفیت اطالعات  کند ی( اظهار م2014)4انتساگ

( معتقد 2014)5)محتوا، قابلیت ناوبری( و کیفیت سیستم )بخش فنی و پاسخگویی( تأکید کرد. ابراهیم

 تأکید داشت. است که در آموزش الکترونیکی باید بر سه عامل مدیریتی، پشتیبانی و اهدا  یادگیری
( در تحقیقی با عنوان چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی 2010)6ابونیمه و زایری

که گروهی تنها  اند یافتهدر اتحادیه عرب در ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی به این نتایج دست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -. Rudaleva 

2 .- Kabasheva&Kovaleva 

3- Liaw&Huang 

4- Sugant 

5- Ibrahim 

6- AbuSneineh &Zairi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

روهی دیگر بر هردو )ترکیب( این پداگوزیکی و گ یها فناورانه، گروهی دیگر تنها بر جنبه یها بر جنبه

 دو تمرکز دارند.
که سهولت دسترسی به منابع  دهد یبررسی مطالعات در حوزه آموزش الکترونیکی نشان م

(؛ کاهش هزینه و 1390آموزشی، امکان دسترسی در هر زمان و مکان، انعطا  پذیری )سلیمانی، 

( و افزایش پیشرفت تحصیلی 2015، 1اتال  وقت، یادگیرنده محور بودن )آرکوفول و آبایدو
اصلی آن است.  های یژگی( از و1394( به نقل از شاه حسینی و همکاران، 2015، 2دانشجویان )موثییبی

آموزش الکترونیکی انجام شده  یها زیادی در زمینه ارزشیابی اثربخشی دوره یها اگر چه پژوهش

بدون پاس  باقی مانده است. برخی از این است، با وجود این هنوز بسیاری از سؤاالت در این زمینه 

از  توانند ییادگیری الکترونیکی چگونه م های یستمدسته بندی کرد: س توان یسؤاالت را اینگونه م

بر خط از  یها یادگیرندگان بیشتر حمایت کنند؟ آیا ارائه آموزش از طریق یادگیری الکترونیکی و دوره
یادگیری الکترونیکی از یادگیری رو در  یها ت؟ کدام جنبهیادگیری چهره به چهره کالسی مفیدتر اس

آنالین و یادگیری الکترونیکی تا چه اندازه مفید و به  یها تر است؟ اجرا و پیاده سازی دوره رو مناسب

صرفه است؟ بدون تردید برای پاس  دادن به سؤاالت مطرح شده تنها راه ممکن استفاده از ارزشیابی 

 ونیکی است.کیفیت یادگیری الکتر

 روش
افراد شرکت کننده در  تحقیق جامعه آماری کلیه این در توصیفی است. و مقطعی نوع از حاضر مطالعه

 به در آموزشگاه کامییوتر مهر دانش کرمان بودند که spss-19افزار  دوره آموزش الکترونیک نرم

 گرفتند. قرار مطالعه مرد( مورد 28زن و  42نفر ) 70سرشماری  صورت

 زار گردآوری اطالعاتاب 

سؤال(،  4سؤال(. نظم و هماهنگی ) 4بود. ارزشیابی ) مؤلفه 5بر  مشتمل ساخته محقق یا پرسشنامه
 5سؤال(. سئواالت روی طیف  3سؤال( و عملکرد کلی ) 5سؤال(، انگیزشی ) 3رفتاری و اخالقی )

( نمره گذاری 1ضعیف ) ( و بسیار2(، ضعیف )3(. نسبتاً خوب )4(. خوب )5ارزشی؛ کامالً خوب )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Arkorful & Abaidoo 

2  .- Mothibi 
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. برای تعیین میزان اثربخش بودن دوره در هریک از ابعاد از دیدگاه گروه نمونه؛ میانگین شوند یم

نمونه بر تعداد سئواالت آن عامل تقسیم گردید. بر این اساس؛ دامنه نمره  یها هر یک از گروه یها نمره
)متوسط(، نمره  99/2تا  2)خوب(، نمره بین  99/3تا  3)بسیار خوب(، نمره بین  5تا  4به دست بین 

 از ابزار، اعتبار تعیین )بسیار ضعیف( درجه بندی شد. جهت 1)ضعیف( و نمره زیر  99/1تا  1بین 

با  و طراحی سؤاالت یا کتابخانه منابع و بررسی متون از پس منظور گردید. بدین محتوا استفاده اعتبار
 تعیین پذیرفت. جهت صورت الزم اصالحات و شد شاورهنظران م صاحب و افراد متخصص از تن 5

 .گرفت قرار تأیید مورد 77/0 ضریب با که شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی،

 های پژوهش یافته
نشان داده شده است. نمونه مورد بررسی  1وضعیت گروه نمونه در پژوهش حاضر در جدول شماره 

. همچنین وضعیت شاغل دادند ینفر را مردان تشکیل م 28ن و نفر ز 42نفر بوده است که  70شامل 

 بودن و غیر شاغل بودن و میزان تحصیالت گروه نمونه نیز به تفکیک جنسیت نشان داده شده است.

 مورد بررسی یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه : شاخص1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت
 وضعیت شغلی تحصیالت

 بیکار شاغل فوق لیسانس لیسانس فوق دییلم

 14 28 20 12 10 60 42 زن

 10 18 12 8 8 40 28 مرد

 24 45 32 20 18 100 70 کل

مورد بررسی و همچنین سطح  یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه : شاخص2جدول 

 اثربخشی هر عامل

  عامل

 گروه

  شاخص توصیفی

 سطح اثربخشی
 ندارداستاانحرا   میانگین

 خوب 24/4 74/15 مرد ارزشیابی

 خوب 57/3 04/15 زن

 خوب 67/4 38/15 کل



 

 

 

 

 

 

 

 

 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

 خوب 67/3 44/14 مرد نظم و هماهنگی

 متوسط 25/3 25/11 زن

 خوب 17/2 07/9 مرد اخالقی-رفتاری خوب 11/4 85/12 کل

 متوسط 84/2 55/8 زن

 متوسط 22/3 74/8 کل

 متوسط 78/2 14/12 مرد انگیزشی

 خوب 59/2 45/16 زن

 خوب 08/3 28/14 کل

 متوسط 57/1 78/7 مرد عملکرد کلی

 متوسط 02/2 37/7 زن

 متوسط 24/2 57/7 کل

 

مورد بررسی شامل میانگین، انحرا   یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه شاخص 2در جدول 
نظر نمونه مردان، زنان و کل گروه نمونه  استاندارد در هر عامل و همچنین سطح اثربخشی هر عامل از

اثر بخشی  دهد ی. همانگونه که نتایج به دست آمده نشان مدهد یرا بر اساس شاخص میانگین نشان م

عامل ارزشیابی از نظر گروه نمونه زنان، مردان و کل گروه نمونه در سطح خوب است. در عامل نظم و 

توسط و از نظر کل نمونه نیز در حد خوب است. در عامل هماهنگی از نظر مردان خوب، از نظر زنان م

اخالقی از نظر مردان خوب، از نظر زنان ونظر کلی گروه در سطح متوسط است. در عامل  -رفتاری

انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی از نظر زنان و کل گروه نمونه در حد خوب است. عملکرد 
 زنان در حد متوسط است. کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و
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 پنجگانه یها : بارهای عاملی سئواالت روی عامل3جدول 

 بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی  عامل

 

 ارزشیابی

1 67/0      

2 71/0      

3 66/0      

4 68/0      

 

 

نظم و 

 هماهنگی

1  47/0     

2  45/0     

3  39/0     

4  53/0     

 

-رفتاری

 اخالقی

1   52/0    

2   57/0    

3   53/0    

   46/0    1 انگیزشی

2    51/0   

3    53/0   

4    70/0   

5    68/0   

عملکرد 

 کلی
 

1     50/0  

2     58/0  

3     40/0  

 د تراکمی واریانس تبیین شده: مقادیر ارزش، درصد واریانس تبیین شده و درص4جدول 

درصد واریانس  ارزش ویژه تعداد سئوا ل عامل

 تبیین تبیین شده

درصدتراکمی 

 واریانس تببین شده

 37% 37% 7/15 4 ارزشیابی

 57% 20% 88/9 4 نظم و هماهنگی



 

 

 

 

 

 

 

 

 29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

 69% 12% 61/5 3 اخالقی-رفتاری

 5/77% 5/8% 6/4 5 انگیزشی

 5/81% 4% 44/3 3 عملکرد کلی

از واریانس  37حدود % 7/15 یژه، اولین عامل ارشیابی است که با ارزش و4توجه به نتایج جدول با 

اخالقی با ارزش  -و عامل رفتاری  20بیش از % 88/9 یژه. نظم و هماهنگی با ارزش وکند یراتبیین م

 44/3ویژه  درصد و عملکرد کلی با مقدار 5/8 6/4عامل انگیزشی با مقدار ویژه  12حدود % 61/5 یژهو

عامل شناسایی شده درصد قابل  5. در کل کنند یدرصد از واریانس پرسشنامه را تبیین م 4حدود 

 .کنند ی( را تبیین م81از واریانس مربوط )% یا مالحظه
قبل از پرداختن به آزمون تفاوت میانگین در دو گروه مستقل، مفروضه نرمال بودن همه متغیرهای 

 تأیید شد. 05/0تر از  داری بزرگ رفت و همگی با سطح معنیپژوهش موردبررسی قرار گ

: نتیجه آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات گروه نمونه 5جدول 

 زنان و مردان در ابعاد مختلف

 شاخص
 نتیجه آزمون تی مستقل نتیجه آزمون لوین

F سطح معنی داری T Df سطح معنی داری 

 P>0/05 68 893/0 21/0 85/1 ارزشیابی

 P<0/05 68 25/2 47/0 75/0 نظم و هماهنگی

 P<0/05 68 07/2 32/0 12/1 اخالقی -رفتاری

 P<0/01 68 17/3 87/0 09/0 انگیزشی

 P>0/05 68 22/0 61/0 54/0 عملکرد کلی

نتیجه آزمون لوین و سطح معنی داری بیانگر تائید فرضیه صفر و  دهد ینشان م 5همانگونه که جدول 

نتایج آزمون تی مستقل نیز  دو گروه در ابعاد محتلف است. یها انسیبرقراری فرض همگنی وار جتاًینت

نظم و هماهنگی و رفتاری اخالقی در سطح  یها که تفاوت مشاهده شده در عامل دهد ینشان م

( معنی دار است. این در حالی است که در عامل ارزشیابی 01/0( و در عامل انگیزشی در سطح )05/0)

 عملکرد کلی تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود ندارد.  و
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 بحث و نتیجه گیری
 متولیان یها از دغدغه یکی همواره آموزشی، مراکز و ها دانشگاه در الکترونیکی توسعه آموزش ارزیابی

احی ها طر امروزه، دانشجویان دیگر افرادی که نظام آموزشی معاصر برای آن .است بوده آموزشی نظام

نوین نیز آشنا هستند  یها یدارند و با فناور ها یها دسترسی وسیعی به فناور شده است، نیستند. آن
 یها ی(. این دانشجویان کاربرد فناور1393؛ به نقل از نصیری و همکاران، 2009، 1)چئونگ و هئو

شار روز افزونی بر (. ف2015، 2)الکی و همکاران دانند یآموزشی م یها اطالعات را جز مفیدی از دوره

آموزش عالی در مناطق مختلف جهان اعمال شده تا به سمت بهره گیری از فناوری  یها مؤسسه

نمایند  تر عیرا برای مخاطبان وس شانیها اطالعات و ارتباطات حرکت کنند و میزان دسترسی به برنامه
سعه سطح کیفیت آموزشی (. ارتقا و تو1390؛ به نقل از مهدیون و همکاران، 2009، 3نخوسی-)تراب

سنتی آموزش جهت برآوردن  یها ستمیزمان دارد؛ به طوری که س نیتر نیاز به انتقال دانش در کوتاه

(. توسعه 1394نیازهای آموزشی مدون امروزی کافی نیست )کاظمی ملک محمودی و همکاران، 
است )یعقوبی، آ  یها آموزش یک ضرورت جهانی و آموزش الکترونیکی یکی از بهترین راه حل

1388.) 
هد  از پژوهش حاضر ارزشیابی میزان اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهر 

. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر فراگیران شرکت کننده در دوره آموزش الکترونیک؛ باشد یدانش م

اخالقی از نظر  -فتاریارزشیابی، نظم و هماهنگی خوب بوده است. در عامل ر یها عملکرد در مؤلفه

مردان خوب و از نظر زنان در سطح متوسط است. در عامل انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی 
از نظر زنان در حد خوب است. عملکرد کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و زنان در حد متوسط 

نظم و  یها شده در عامل که تفاوت مشاهده دهد یبوده است. نتایج آزمون تی مستقل نیز نشان م

( معنی دار است. 01/0( و در عامل انگیزشی در سطح )05/0هماهنگی و رفتاری اخالقی در سطح )

این در حالی است که در عامل ارزشیابی و عملکرد کلی تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود 
( و نورالهی و همکاران 1395) یکیاکجوری و میرتقیان رود یها ندارد. نتایج پژوهش با پژوهش

( ناهمسو 1393) ی( و اناری نژاد و محمد1395( همسو و با پژوهش اسماعیلی و همکاران )1392)

 .باشد یم
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1- Cheung & Hew 

2  - Lockey&Et al 

3- Turab-Nkhosi 
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برای تفسیر، صورت  داخلی و خارجی اندکی در این زمینه یها بر اساس مطالعات پیشین، پژوهش

ت که عدم آشنایی و آمادگی گرفته است. تجربیات موجود در کشور نشان دهنده این واقعیت اس
. در کاهد یها به شدت م ها برای آموزش در فضای مجازی از اثربخشی آموزش مؤسسات و سازمان

ها و مراکز آموزشی، میزان بهره مندی  آموزشی ارائه شده در دانشگاه یها موارد متعددی از دوره

ن به توانمندی و سطح عالقه و دانشجویان و فراگیران از محتوای آموزشی مطالعه شده و وابستگی آ
اساتید برای آموزش در فضای مجازی به اثبات رسیده است. مؤسسات و مدرسانی که آمادگی  یزهیانگ

الکترونیکی الزم برای تدریس در فضای مجازی را دارند عالوه بر افزایش اثربخشی و انتقال مطالب 

. در مقابل، عدم تسلط و شود یاگیران نیز مآموزشی، باعث ایجاد انگیزه و افزایش عالقه مندی در فر

 .شود یها م مدرسین به شدت باعث کاهش بهره مندی فراگیران و ناکارامدی آموزش یعالقه

عملکرد قابل تبیین /اهمیت تحلیل مدل از این دست بر اساس ییها نتایج پژوهش حاضر و پژوهش
 و موجود شرایط اقتضای به ها، خصشا از یک عملکرد، هر/اهمیت تحلیل مدل در و تحلیل هستند.

 ویژگی (. این1،2011کنند )کالیس، دی سانتو اختیار را متفاوتی اهمیت درجه توانند یمخاطبان م نظر

 یها دوره ارزیابی کیفیت برای باالیی مزیت و پذیری انعطا  از را عملکرد/تحلیل اهمیت مدل

 تحلیل امکان شاخصه، چند ارزیابی عدی،ب است. تحلیل چند ساخته برخوردار الکترونیکی یادگیری

 جهت ضعف، قوت و نقاط دادن نشان در توانمندی باال، پذیری انعطا  ها، گروهی شاخص و انفرادی

 خصوصیات از همگی اصالحی، راهبرد در تدوین بسترسازی و منابع بهینه تخصیص منظور به دهی

 به نموده است، تبدیل اثربخش، تحلیلی ابزاری به را عملکرد/اهمیت مدل تحلیلی که هستند مطلوبی

-فعالیت مختلف یها جنبه شناسی آسیب و برای ارزیابی چارچوبی عنوان به آن از توان یم که طوری

 بهره یادگیری الکترونیکی سیستم کیفیت تضمین و ارزشیابی تحلیل، در جمله سیستم، از یک های

 سطوح در یادگیری الکترونیکی نظام عشیو و گسترش رفت، آن ذکر که آنچه به توجه با .گرفت

 مراکز در مهم بسیار و جدید بخشهای از یکی آموزش عالی، نظام در به ویژه و آموزشی نظام مختلف

 (.1381دارد )کرمی پور، ضرورت آن در کیفیت ارزشیابی که است آموزشی

تا مدیران و  ردآو یآموزشی از یک سو، آیینه ایی فراهم م یها در واقع ارزیابی اثربخشی دوره
آموزشی به دست آورند و از  هایفعالیتتر از چگونگی کم و کیف  کارکنان سازمان تصویری روشن

ضعف و  یها تا نسبت به جنبه سازد یسوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز م

آموزشی کمک کنند،  هایلیتفعاها و  قوت برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Colace&DeSanto 
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جدید یادگیری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تدریس و  های یدر حال حاضر ارزشیابی از فناور

آموزش الکترونیکی زیرمجموعه و فصل مشترک فناوری  .یادگیری الکترونیکی شناخته شده است
رهاوردهای آن، تغییرات  اطالعات و فناوری آموزشی است، به عبارتی ظهور قرن فناوری اطالعات و

سریع در ساختار آموزشی از جمله مرز گستری و انجام آموزش در خارج از مکان و زمان را در 

 (.2011برداشته است )گلزاری و همکاران،
 در انجام ارزشیابی با است. الکترونیکی یادگیری کیفیت تضمین در کلیدی ارزشیابی عنصری پس

 امور در آن از استفاده و گسترش برای کرد؛ و تضمین را کترونیکیال یادگیری کیفیت توان یم واقع

 الکترونیکی یادگیری مهم نقش و اهمیت به توجه با .کرد آینده نگری ریزی و برنامه آموزشی مختلف

 آموزشی و مراکز در مدیران مربوطه و اندرکاران دست ریزان، برنامه آموزش، کارکرد افزایش کیفیت در

 نیز الکترونیکی یادگیری از ارزشیابی به آموزشی، یها بخش ارزشیابی از بر عالوه باید هها دانشگا

 یا و نقاط قوت تقویت برای و بشناسند را فعالیت خود از بخش این ضعف قوت و نقاط و پرداخته

 اعتالی و پویایی شاهد وسیله بدین تا اقدام کنند بخش این احتمالی یها نقص و های یکاست رفع

 در یادگیری الکترونیکی زمینه در ارزشیابی اجرای شک باشیم. بدون کشور آموزش در کزمرا بیشتر

 کیفی وضع بهبود و پیشرفت به زیادی کمک آموزش عالی بخشهای سایر کنار در عالی آموزش مراکز

 خواهد نمود. آموزش الکترونیک



 

 

 

 

 

 

 

 

 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

 منابع

ابی وضعیت یادگیری (. ارزی1395اسماعیلی، هادی. رحمانی، شاهیور و کاظمی، احمد. )  -1

مدیریت عمومی،  یها الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهش

 .203-222سال نهم، 
عملی ارزشیابی آموزش، الکترونیکی  یها (. شاخص1393اناری نژاد، عباس و محمدی، مهدی )  -2

، 93، بهار 1، شماره 5دوره  در آموزش عالی ایران. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(،

25-11. 

 یها (. ارزیابی اثربخشی دوره1394آرین مهر، امید علی. کیان، مریم و برزگر بفرویی، کاظم. )  -3
الکترونیکی آموزش ضمن خدمت معلمان شهریاسوج بر اساس مدل کرک پاتریک، سومین 

 .1-12 کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین،

(. ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری 1390خلیفه، قدرت اهلل و رضوی، سیدعباس. )  -4
 .33-44، 1، شماره 3عملکرد، مجله مدیا، دوره -الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت

درسی کشورهای پیشرفته  یها آموزش فناوری در کتاب(. »1385زمانی، بی بی عشرت. )  -5
 .155لنامه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ، فص‹«انگلستان›

سازمانی با تأکید بر آموزش الکترونیکی، نخستین  یها (. اثربخشی آموزش1390سلیمانی، الهام. )  -6

 همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی،

 CORGEDU01_034.html-CORGEDU01-/Paperhttp://www.civilica.com. 

(. ارزیابی 1394شاه حسینی، محمد علی. نارنجی ثانی، فاطمه. عبادی، رحیم و رودباری، حمید. )  -7
یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، تحقیقات کتابداری و اطالع -کیفیت خدمات نظام یاددهی

 .303-277، 2، شماره 49رسانی دانشگاهی، دوره 

(. برخی کارکردهای آموزشی و پژوهشی وبالگها، مجله الکترونیکی 1384اده، مریم. )صرا  ز  -8

 مهر. 22)نما(، دوره پنجم شماره یک  رانیپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ا
(. ارزشیابی اثربخشی 1390فتحی واجارگاه، کوروش. پرداختچی، محمد حسن و ربیعی، مهدی. )  -9

)مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(،  رانیموزش عالی اآموزش مجازی در نظام آ یها دوره

 .5-21فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم، 

http://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_034.html
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(. بررسی 1394کاظمی محمودی، شیما. پیری توسنلو، مسعود. نوروزی، نصراله و آرایی، محمد. )  -10

یدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترونیکی از د
 .236-229، 3، شماره 6توسعه آموزش جندی شاپور، سال 

رشد تکنولوژی آموزشی، « (. آموزش متناسب با عصر اطالعات1381کرمی پور، محمد رضا. )  -11

 .27. ص 7شماره 
ان به میزان (. بررسی نگرش دانشجوی1395کیاکجوری، داوود و میرتقیان رودسری، سید محمد. )  -12

)مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام  یکیاثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترون

 .51-66، 5خمینی نوشهر(، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 

(. تدوین و اعتبار 1389گلزاری، زینب. کیامنش، علیرضا. قورچیان، نادرعلی و جعفری، پریوش. )  -13

ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، مطالعات برنامه سنجی 
 .185-160، 1، شماره 1درسی آموزش عالی، سال 

(. کیفیت 1390مهدیون، روح اهلل. قهرمانی، محمد. فراست خواه مقصود و ابوالقاسمی، محمود. )  -14

کیفی، تحقیقات کتابداری و اطالع  یا یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی، مطالعه

 .100-77، 58، شماره 45رسانی دانشگاهی، سال 

(. تأثیر 1393نصیری، فخرالسادات. قنبری، سیروس. اردالن، محمدرضا و کریمی، ایمان. )  -15
و آمادگی اعضای هیئت علمی در پیاده سازی اثربخش آموزش الکترونیک بر اساس  ها رساختیز

-330، 5، شماره 7ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره  مدل پذیرش فناوری، دو

338. 
 (. ارزیابی1392محسن. ) زارع، نظرزاده و فرهاد سراجی، رضوان، حکیمزاده، سعید، نورالهی،  -16

 در کیفیت معیارهای، به توجه با حدیث علوم مجازی دانشکده الکترونیکی آموزش یها دوره

 .1-12، 2، شماره 4 دوره ادگیری الکترونیکی مدیا،فصلنامه ی الکترونیکی، آموزش

(. تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه 1388یعقوبی، جعفر. )  -17

دانشجویان مجازی، چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیک، 
 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
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 آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 یمیابراه رهیاست/  الهه آقاپور/  انیزمان یسیع
 

 دهکیچ
با هم در  توانند یو زمانی مها حد و مرزهای خود را شکسته و همه در هر مکان  امروزه ارتباط

که در تسهیل این امر بی  هایی یاجتماعی از جمله فناور یها متعدد در ارتباط باشند. شبکه های ینهزم
اجتماعی در فضاهای اجتماعی، فردی و در  یها نهایت تأثیر گذار بوده است. با توجه به اینکه شبکه

، کار و دانش را تحت تأثیر قرار یادگیریموزش، اند و شیوه زندگی، آ جوامع امروز بشری رخنه کرده
 یها داده است، بحث در این مورد خالی از لطف نیست. لذا هد  این پژوهش بررسی نقش شبکه

 مقاله حاضر .باشد یاجتماعی به عنوان ابزای جهت آموزش ویادگیری و ارائه راهکارهای اجرایی آن م

 یدجستجوگر، کل موتورهای استفاده از با اینترنتی ایجستجوه از آن تدوین در و بوده مروری نوع از

جمله  از معتبر یها داده پایگاه اجتماعی، آموزش و یادگیری، روش تدریس، در یها شبکه یها واژه
Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, 

Google Scholar است شده استفاده منتشر شده علمی تمقاال و کتب در یا کتابخانه مطالعات و. 
 1384-1396منتشر شده از سال  یاتها، پایان نامه، نشر از کتاب یا همچنین در جستجوهای کتابخانه

منبع بود که به دلیل  50ها با بررسی انجام شده در حدود  ( استفاده شد و تعداد آن2016-2005)

منبع به عنوان منابع اصلی انتخاب گردید و  30ت همیوشی بسیار زیاد این منابع با همدیگر، در نهای
 فناوری نوین ابزارهای از یکی اجتماعی به عنوان یها نشان داد شبکه ها یافتهمورد استفاده قرار گرفت. 

 است و شده مواجه چشمگیری با استقبال اخیر سالهای در ارتباطات در آموزش و یادگیری و اطالعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارشناس  ،یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ییتهران، دانشگاه عالمه طباطبا

 شهرستان سلسله ییآموزش ابتدا

  یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یکردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناس 

  یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یکردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناس 
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برداشت. در  آموزشی عدالت تحقق در جهت گامی توان یم ها ین شبکهکلی با استفاده از ا حالت در

 به طور بایست یآموزش م در مجازی اجتماعی یها شبکه کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با نتیجه

 امر در فناوری این از استفاده گسترده سمت به درس طرح بر مبتنی و دقیق برنامه ریزی با و علمی

 بین در فرهنگ سازی استناد، علمی قابل های یافته به توجه با را الزم یطشرا کرد و حرکت آموزش

 و مطلوب استفاده برای معلمان آموزش و موردنیاز های یرساختز آوردن فراهم ها، خانواده و معلمان
 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به هر درس در آموزشی یها شبکه از مناسب

 روش تدریس، آموزش و یادگیری، راهکارهای اجرایی اجتماعی، یها شبکه کلیدی: یها واژه
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 مقدمه
 یها بر بسیاری از جنبه ای یستهشا یرگسترش سریع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، تأث

 های یفناور چشمگیر گسترش (. در راستای2008و همکاران، 1زندگی افراد داشته است )شنگ

 این به بکارگیری ملزم یا جامعه هر تحوالت در مبدأ نوانبه ع ارتباطی، آموزش وپرورش و اطالعاتی

 طول در ارتباطی، و اطالعاتی جدید فناوریهای قابل توجه است. رشد آموزش امر در نوین فناوریهای

و  رشد از جدیدی یمرحله وارد کشورها از بسیاری در را آموزش وپرورش گذشته، یدهه دو

 از به توجه با و نیست محدود مدارس بسته به چارچوب شآموز دیگر امروزه .است کرده شکوفایی

 یادگیری برای مناسب محیط ارتباطی، و اطالعاتی ابزارهای با کمک ها، فاصله و مرزها رفتن میان

 شرایط که یا به گونه دارد؛ قرار همگان دسترس در باال انعطا  پذیری با و سطحی وسیع در همواره

 است. آمده فراهم افراد ایبر مادام العمر یا آموزش مستمر

است. اینترنت  اینترنت طریق از ارتباطات نوین های ی، فناورها یفنّاور یکی از پرکاربردترین
است. یکی از این  داده یادگیری جدید های یطمح بسترسازی برای معلم به متعددی های یتقابل

 یابزارها ینیکی از پر طرفدارتراجتماعی به عنوان  یها . شبکهباشد یاجتماعی م یها شبکه ها یتقابل
از آن به عنوان  توان یاین ابزار م های یتو محدود ها یتاینترنتی است که با شناخت کارکردها و قابل

ابزار نوینی در امر آموزش و یادگیری برای اهدا  از پیش تعیین شده استفاده نمود )چراغ مالیی و 

مختلف بدنه آموزشی از  یها به بخش تواند یی ماجتماع یها (. بهره مندی از شبکه1392همکاران،

یادگیری کمک کنند.  یها جمله آموزش دانش آموزان، پیشرفت، انگیزه، ارتباط با همساالن و تجربه
ها و تاثیری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن  استفاده روز افزون از این شبکه

درس به  یهاکالستوسعه و ارتقای سطح آموزشی و علمی  دارد، نظام آموزشی را متحول کرده و در

فرایند یادگیری خود  یدامنه توانند یشکل متداول امروزی نقش موثری دارد. دانش آموزان و معلمان م

کالس درس گسترش دهند، هر لحظه که نیازمند سؤال و برقراری ارتباط با  یها را به خارج از محدوده
اجتماعی مجازی کمک بگیرند  یها از امکانات شبکه توانند یباشند، م معلم یا سایر دانش آموزان

اجتماعی یکی از مفاهیمی  یها (. در واقع یادگیری با استفاده از شبکه1393)آرامون و شاهمحمدی،

. استفاده از گذارد یآموزش در هر زمان و هرمکان را به بهترین صورت به اشتراک م ییدهاست که عق

برای تغییر در فرایندهای شناختی و الگوهای یادگیری متناسب با  تواند یی مجازی ماجتماع یها شبکه

 زمینة یادگیری و آموزش در مجازی اجتماعی یها شبکه از استفاده عصر دیجیتال مفید واقع شود.
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1- Sheng 
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باید  .کند یم مهیا را یادگیری و آموزش امر در یادگیرندگان فعال مشارکت و ایجاد مشارکتی یادگیری

ن مطلب را هم در نظر داشته باشیم که یادگیرندگان امروزی به دلیل بودن در محیطی که ابزارهای ای
حر  اول را در آموزش و یادگیری می زند، انگیزه کمتری برای توجه به یادگیری به  یا چندرسانه

برای استفاده را که  ییها اجتماعی و فرصت یها شیوه سنتی دارند. به همین دلیل اطالع از مزایای شبکه

 .نماید ی، الزم و ضروری مکند یکنندگان آن )یادگیرنده و یاددهنده( فراهم م

 اجتماعی یها شبکه
 تبدیل اجتماعی برقراری ارتباطات در تأثیرگذار و محبوب ابزار یک به اجتماعی یها شبکه از استفاده

 روابط بر عمیق ثیرگذاریتأ دلیل به اجتماعی یها (. شبکه2،2014راسیا و 1یرانسوار ( است شده

 مورد این در تواند یم که است و ارتباطات اطالعات فناوری در نو یها جلوه از یکی اجتماعی،

وب  :است چنین دهد یم ارائه اجتماعی یها شبکه از آکسفورد لغتنامه که یفیباشد. تعر تأثیرگذار

 ارتباط کاربران موجب ... و تصاویر ،ها میاپ ،ها یدگاهد اطالعات، انتشار طریق از که افزاری یا نرم سایت

 کند یم معرفی به صورت وبسایتی را اجتماعی یها شبکه کمبریج لغتنامه همچنین .شود یم یکدیگر با

 آسان مردم برای را گروه یک با اعضای ... و ها عکس اشتراک گذاری اطالعات، و ارتباط برقراری که

 بر مبتنی وبسایت های از یا اجتماعی، مجموعه یها شبکه( معتقدند 1392) یکاظم و کاووسی .کند یم

 به تأثیرگذاری سایبر، فضای در تعاملی مجازی ارتباطات و شبکه باقابلیت ایجاد و هستند وب فناوری

مبتنی بر وب است که این  های یساز سرو یا اجتماعی، مجموعه ی. یک شبکهپردازند یاجتماع م در

ها به اشتراک بگذارند و از میان  که توصیفات خود را با آن آورد یامکان را برای اشخاص فراهم م
 (.3،2008توصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )بوید و الیسون

 انتشار به اقدام آنها کاربران به وسیله است که هایی یگاهابزار و پا توصیف برای اجتماعی شبکه اصطالح

به صورت  که هستند اجتماعی پایگاههایی یها شبکه .کنند یم خود مطالب گذاریاشتراک  به و

 کاربران ویدئویی تصاویر و ها صوت ها، ها، عکس داستان اطالعات، اشتراک گذاری به برای اختصاصی

(. به عبارتی دیگرشبکه های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون 1389پور، یموسو (اند شده ایجاد

نترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات کاربر ای

اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی  یها . در واقع شبکهپردازند یم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ratneswary 

2- Rasiah 

3- Boyd & Ellison 
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مانند عکس  گیرد یاند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار م طراحی شده

 های یلپروفا توانند ی. کاربران مگردد ی، اطالعات شخصی و عالیق برقراری ارتباط تسهیل مکاربر
کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار  یها دیگران را ببینند و از طریق برنامه

جویی در اجتماعی مجازی با کاستن از اتال  وقت، صرفه  یها (. شبکه2009وهمکاران، 1کنند. )پمیک

هزینه وایجاد یادگیری بهتر و آسانتر به صورت مداوم امکان فراگیری مستقل از زمان و مکان را برای 
 یها اجتماعی مجازی برای ارائه محتوی از عناصر اطالعاتی با فرمت یها . شبکهکند یافراد ایجاد م

شبیه سازی شده استفاده مجازی یا  های یطو مح یکمتفاوت نظیر: متن، ویدئو، صدا، انیمیشن، گراف

اجتماعی مجازی در شیوه ارائه، نوع محتویات و عرضه مناسب  یها و رمز موفقیت شبکه نماید یم

 جدیدی یها ، روشکند یم حمایت یادگیری درگیری و فعال بودن در از اجتماعی یها شبکه .باشد یم

 های یدهبیان افکار و ا مختلف، های شیآزما برای را معلمان و یادگیرندگان و کند یم ارائه خلّاقیت برای
 یادگیری تجارب ها به ایجاد عالوه بر این استفاده از این شبکه کند یتشویق م جدید یها خود به روش

، 2009 ،3پالغ و باربر ؛2005 ،2مندل و فیشر ؛2009 )ردیکر، شود یلذّتبخش منجر م معنادار، اثربخش و

5ریوزی ؛2004 ،4کانوکا و گاریسون
 (.2006 کاران،و هم 

 قدرت افزایش اطالعات، و اخبار آزادانه و سریع انتشار ازجمله مزایا برخی اجتماعی، دارای یها شبکه

و  جوامع افراد، با آشنایی و جغرافیایی مرزهای از عبور امکان انتقادی، روحیه و تقویت تحلیل
 آشنایی و به صورت آزادانه ها یدها بیان امکان جمعی، خرد تقویت و شکل گیری مختلف، یها فرهنگ

 و دوستان با مستمر ارتباط مجازی محتوایی، و تبلیغی کارکرد دیگران، های یقهسل و افکار ،ها یدها با

 از بسیاری یکیارچه سازی عرصه جهانی، در اخالقی و انسانی یها ارزش توسعه و تبلیغ آشنایان،

یادگیرنده و  بین شبانه روزی ارتباط ایجاد و شفرایند آموز در سرعت افزایش وبی، و اینترنتی امکانات

 (.1390بوده است )خانیکی و بابائی، سایبر فضای در و صداقت صمیمیت اعتماد، افزایش یاددهنده و

 اجتماعی و یادگیری مادام العمر یها شبکه

د. مساله یادگیری، در سراسر زندگی انسان به عنوان یک فرایند به طور پیوسته و مداوم وجود دار

العمر آرزوی مداوم یادگیری و پذیرفتن مسئولیت یادگیری فردی است. در این یادگیری،  یادگیری مادام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Pempek 

2- Fischer & Mandl 

3- Barbour & Plough 

4- Garrison & Kanuka 

5- Ruiz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 42 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

(. یادگیری مادام العمر 2009کند )دمیرل، یها و رفتارش را از نو بازبینی م فرد رویکرد زندگی، ارزش

(. توسعه 2007می متراد  نوینی برای یادگیری است و دستاورد رشد تصاعدی اطالعات است )براه
یادگیری در زندگی در فرایند یادگیری مادام العمر توسط افراد  یها ها، عالیق و فرصت دانش، مهارت

. یادگیری مادام العمر در برگیرنده فرآیند یادگیری از گهواره تا گور بدون تحمیل اجبار و شود یحفظ م

 (.1385با میل و عالقه فردی است )الحسینی،
تحصیل رسمی ختم شود بلکه یادگیرندگان باید به آموزش در سرتاسر زندگی خود  آموزش نباید به

این فرصت را در اختیار افراد  تواند یاجتماعی سودمند م یها دسترسی داشته باشند که وجود شبکه

اجتماعی مجازی یعنی کاربردی بودن و متناسب بودن با  یها شبکه های یژگیقرار دهد. با توجه به و

ها، پوشش طیف  زندگی افراد، دوره زمانی کوتاه مدت و سیال، گستردگی نوع آموزشنیازهای 

ها  از این دست، این نوع شبکه هایی یژگیاز مخاطبان، قابلیت تطابق با نیاز بازار کار و و یا گسترده
ی بسترهای مناسبی را در راستای تحقق آموزش مادام العمر برای همه اقشار جامعه در تمام توانند یم

 (.1392سطوح وگروه های سنی فراهم کنند )پرند،

 در دسترس، یادگیری های یطمح ایجاد وسیلة به العمر مادام یادگیری از توانند یم اجتماعی یها شبکه

عالوه بر این نقش معلم در  است. اولیه یها آموزش مکمل که کنند حمایت پویا و پذیر انعطا 

تی او در کالس درس است و حیطه نفوذ وی نه فقط به مدرسه تر از نقش سن یادگیری پررنگ یها نظام
 یها . انتقال آموزش و یادگیری توسط شبکهیابد یبلکه به تمام شرایط و اوقات یادگیری تسری م

اجتماعی یادگیری باید به صورت فرآیندی باشد که اجبار را به انتخاب و اختیار و رنج یادگیری در 

ز یادگیری و منوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خود مدیریتی نظام رسمی آموزش را به لذت ا
 و کرده وسیعتر را خود دید که افق کند یم قادر را مسئله یادگیرندگان اینو خود گستری تبدیل کند. 

 بدین و (2011 ،1چیو و داشته باشند )وانگ مشارکت یکدیگر با مکانی و زمانی دیوارهای از فراتر

 العمر مادام یادگیرنده به و کرده استفاده این امکان از تحصیل، رسمی دورة پایان زا پس حتی وسیله

 شوند. تبدیل

 اجتماعی یها آموزش در شبکه
 ساختن برای آسان زیادی منابع و امکانات از نوین آموزش وپرورش که یا دوره در است واضح

 ،گیرد یم کمک و تحصیلی رسید گوناگون های ینهزم در دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و یادگیری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Wang. & Chiu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 43 ـــــــــــــــــــــــــــ آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 و مهم ابزارهای از یکی به عنوان و پرورش آموزش امر در اجتماعی یها شبکه به کارگیری از توان ینم

 به را جوانان و نوجوانان عالقه اگر خصوصاً .کرد چشم پوشی یادگیری تسهیل و تسریع در اثربخش

 یها به شبکه توجه شد. خواهد دچندانص اهمیت این دهیم، قرار مدنظر ها این شبکه از استفاده

 روابط بر یادگیریِ متمرکز فرآیند پیرامون بحث گرفتن قوت با آموزشی های ینهزم در اجتماعی

1ینهوگر ( یافت افزایش فناوری و اجتماعی
 (.2009 ،3سلوین ؛2،2009روبلیا و 

 به یادگیری مربوط اطالعات انتشار و دسترسی برای سرگرمی، جنبه کنار در اجتماعی یها شبکه

 به طور تحقق اهدا  آموزشی ها در جهت ( و استفاده از آن4،2009تنتا (گیرند یم قرار مورداستفاده

 شخصی زندگی و کار محیط اجتماعی نه تنها یها شبکه (.5،2013یشیکا (است شده مطالعه مفصل

 کنند یم ترسیم آموزش وپرورشاز  نو آن، چشم اندازی از مهمتر بلکه دهند یم قرار تأثیر تحت را افراد

 حال در آنها از استفاده و اجتماعی یها مثبت شبکه یها جنبه آموزشی زمینه در (.6،2014یپونودورا (

 مبتنی آموزش توان یم و شود ینم محدود اطالع رسانی به تنها ها شبکه این هستند کارکرد شدن آشکار

 به عنوان اجتماعی یها شبکه از هم اکنون وزان ازدانش آم کرد. طرح ریزی سایتها این در را شبکه بر

برقراری ارتباط شاگرد  ییوه. شکنند یم استفاده وگروهی انفرادی کارهای در خود تحصیالت به کمک

 این از مدارس از بعضی تدریس در سطوح مختلف تحصیلی متحول شده است، یها واستاد و روش

سایتها دانش  این در کالسی گروههای ایجاد با معلمان و دکنن یم کالسی استفاده هایفعالیت سایتها در
 اشتراک به دیگر همکالسان با درسی موضوعات درباره را خود اطالعات تا کنند یم تشویق را آموزان

فرایند یادگیری خود را در هر لحظه که نیازمند سؤال و  یبگذارند. دانش آموزان انتظار دارند دامنه

کالس گسترش دهند. پست الکترونیکی،  یها د باشند، به خارج از محدودهبرقراری رابطه با استا
اینترنتی باعث شده است ارتباط معلمان با دانش آموزان و مطالب  یها گفت و گو و نشست یها اتاق

 که در دهند یم را فرصت این دانش آموزان به نیز (، معلمان1391درسی خود بیشتر شود )نگهبان،

 دهند یم را این امکان دانش آموزان به سایتها این بیردازند. یکدیگر با تعامل به همدرس از خارج محیطی

 زیادی جذابیت برایشان محیطی که در البته بزنند، پیوند رسمی آموزش با را خود فراغت اوقات که

ای بر را امکان این یادگیری و آموزش در اجتماعی یها شبکه از استفاده (.1392 زوارکی، یزارع ( دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Greenhow 

2- Robelia 

3- Selwyn 

4- Tonta 

5- Isik 

6- Ponnudurai 
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کنند؛ به  ارسال یا دریافت را خود مطالب مکان و زمان در هر که آورد یم و یادگیرندگان فراهم معلمان

 )ردیکر، مهیاست و پذیر مکان به شبکه امکان و هر زمان هر در دسترسی روش این در دیگر عبارت

2009.) 

س را با توجه به عالیق مختلف تدری یها تا روش کند یاجتماعی مجازی معلمان را قادر م یها شبکه

 ارتقا مؤثر آموزندة هایفعالیت دادن انجام طریق از را مهارت خود و دانش دانش آموزان عملی کند،

 صورت همان به و کند یکیارچه یادگیری فرایند در را تشخیصی های یابیارز (.2011)هیو، دهد

 یادگیرندگان برای را زیادی امکانات ها کند. از سویی دیگر این شبکه تنظیم را گری هدایت هایفعالیت

 کالس از بیرون اساتید با بسازند، را یادگیریشان مسیر یادگیرندگان خود شود یم و باعث آورد یم فراهم

 را اطالعات منابع و از ابزارها یا مجموعه از استفاده ( و1،2009)سلوین کنند برقرار ارتباط درس

 و سن نظر از افراد همسان ویژه یادگیرندگان به سایر با را یمثبت ارتباط ( و2011 )هیو، کنند مدیریت
 و انگیختگی موجب وسیله بدین و برعهده بگیرند شبکه را در مختلف یکرده، نقشها ایجاد عالیق

 (.2010 ،2)کابیالن شدن یادگیرندگان شود درگیر

 بدون نیاز مورد و یدجد اطالعات دریافت آموزش و یادگیری امکان اجتماعی در یها شبکه از استفاده

 یادگیری های یطمح زمینة در که پژوهشی ( در2008همکاران ) و 3. تسوآورد یرا فراهم م محدودیت

 سازد یم قادر را و معلمان یادگیرندگان مجازی، اجتماعی یها شبکه از استفاده دریافتندکه دادند، انجام
 ظهور زمان از .دهند نشر و گسترش را آن کرده و پیدا دسترسی خود نیاز مورد به محتوای یادگیری

 و تدریس امر در اجتماعی یها شبکه از استفاده درباره فراوانی تاکنون مطالعات اجتماعی یها شبکه

 .گردد یها اشاره م است که در ادامه به آن رسیده انجام یادگیری به
4تونکی پژوهش

 بر حاکم جو و مؤثر آموزش بر اجتماعی یها تأثیر شبکه بر ( که2010) همکاران و 

5پیریاسیلیا پژوهش نتایج به توان یهمچنین م .برد نام دارد، اشاره کالس
 در که کرد ( اشاره2010) 

 .داد قرار تأکید مورد را دانش آموزان یادگیری تجربیات بهبود در اجتماعی یها شبکه نقش مطالعاتش،

6میسان
 افزایش در باال پتانسیل با آموزشی فرصت یک به عنوان اجتماعی یها شبکه نقش ( به2006) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Selwyn 

2- Kabilan 

3- Tsia 

4- Tuncay 

5- Piriyasilpa 

6- Mason 



 

 

 

 

 

 

 

 

 45 ـــــــــــــــــــــــــــ آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 ونتورا همچنین .است نموده اشاره دانشآموزان قدرت تفکر
1
2کوئرو و 

 به این مطالعاتشان ( در2013) 

 موردنیاز های ییو توانا ها مهارت از یا مجموعه بهبود موجب اجتماعی یها شبکه که یافتند دست نتیجه

 .گردد یم دانش آموزان افزایش یادگیری به منجر رتهامها سطح ارتقای این .شوند یم دانش آموزان

3یانگ یها پژوهش
4(، باران2011) 

 به که دانش آموزان داده نشان دیگر محققان از بسیاری ( و2010) 

 انگیزه دانش آموز، معلم رابطه اجتماعی بهبود و دهند یم نشان عالقه الکترونیکی یادگیری از سبک این

را  اطالعات تا دهند یم یادگیرندگان به را فرصت این اجتماعی یها شبکه .دهد یم افزایش را برای آنها

 مهمتر و دریافت نمایند را بازخوردها و نظرات بگذارند، اشتراک به را هایشان یدها کنند، سازماندهی

 و معلم میان ارتباط ها، امکان شبکه این ( به عالوه،2008) 6وو و 5وانگ ( بیاموزند دیگران از اینکه،

7تادئو (آورند یم فراهم مکان و زمان هر در را دانش آموز
8و جووانا 

 و یوئی عقیده ( به2014) 

 اهدا  به اجتماعی یها شبکه و به وسیله خط بر جامعه تشکیل با توانند یم فراگیران همکاران،

 یابند. دست آموزشی

 انجام ایران در زبان یادگیری در یاجتماع یها شبکه از عنوان استفاده با ( تحقیقی1391( منفرد و خانی

 و هستند اجتماعی یها شبکه در فعالی کاربران دانش آموزان که داده آنها نشان تحقیق نتایج که اند داده

 هستند. انگلیسی تمرین و یادگیری برای مناسبی های یطمح اجتماعی یها که شبکه اعتقاددارند

9ناوارته و ولتسیانوس
 های یطمح به عنوان اجتماعی یها شبکه موضوع به خود پژوهش ( در2012) 

 وقتی که از که هستند اعتقاد این بر ها آن یادگیرنده پرداختند. هایفعالیت و تجربیات :یادگیری رسمی

 پزشکان و محققان توسط آموزشی کوشش به کردن کمک اجتماعی برای یها شبکه های یتسا پتانسیل

 هستند رسمی یادگیری برای که هایی یتسا آن از استفاده رب تجربی است، مدارک شده برجسته عیناً

 قابل دسترس اطالعات از وسیعی حجم مدیریت در یادگیرندگان که اند داده نشان نتایج .است اندک

 حمایت دارند به نیاز همکاریشان و زمان مدیریت برای راه حلها و ها یاستراتژ طراحی و برای آنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ventura 

2- Quero 

3- Young 

4- Baran 

5- Wang 

6- Woo 

7- Tadeu 

8- Joana 

9- Veletsianos and Navarrete 
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 عالقه و اقبال مورد آنکه بر عالوه اجتماعی یها شبکه دهد ینشان م نهپیشی بازنگری خالصه، به طور

دانش  و معلم اختیار در بازخورد گرفتن و اطالعات انتقال برای امکانات فراوانی هستند، دانش آموزان
 گروهی، انتقادی برمی دارند، تفکر میان از مکان و زمان بعد در را کالس و مرزهای دهند یم قرار آموز

 و تولید دلیل به تنها قدرت آنها و کنند یم تقویت را گروهی مسأله حل و تیمی پروژه محور یرییادگ

نیز  را جدید دانش تولید و دادن بازتاب امکان بلکه نیست، اعضای آن بین دانش گذاشتن اشتراک به
 نقد و ،کنند یم رتغیی ،شوند یم چالش کشیده ، بهشوند یم تولید ها یدها ها شبکه این در .آورد یم فراهم

به  اجتماعی یها شبکه حاضر دهه در (. لذا ازآنجاکه1392شوند )چراغ مالیی و همکاران، یم ارزیابی

تحت  را یادگیری تدریس فرآیند و اند شده آموزش حوزه وارد نوین آموزشی ابزارهای از یکی عنوان

 هستند تحقیق و توجه درخور یا مقوله قرارداده اند، الشعاع

 اجتماعی در آموزش ویادگیری یها اجرایی استفاده از شبکه یهاراهکار
 یها فرصت است ممکن بلکه بخش نیست، اثر تنها نه نوین ابزارهای با قدیمی یها روش از استفاده
برجای گذارد. با توجه به اینکه بسیاری از معلمان در  را معایب و هاچالش تنها برده و بین از را موجود

 منظور بنابراین باید به کنند ییر در روش تدریس خود و فراگیری فنون جدید مقاومت مبرابر ایجاد تغی

تدریس  روش در تغییر پذیرش برای را معلمان آموزش و یادگیری، در اجتماعی یها شبکه از استفاده

 متناسب آموزشی طراحی و نوین یها روش و تربیت، مطالعة تعلیم نوین یها روش از استفاده خود و

 کرد. آماده این ابزارها با

اجتماعی اثرگذار خواهد  یها فناوری در مدارس نیز در استفاده از شبکه های یرساختفراهم آوردن ز 
 یا گونه به بود، لذا باید امکانات و تسهیالت مناسب را جهت استفاده از شبکه فراهم کرد و زیرساخت

 وجود آن در یادگیری شخصی سازی نههرگو و و اصالح کردن اضافه تغییر، امکان که شود طراحی

 برای یادگیری محتوای ساختن متناسب منظور به ابزار قدرتمندی به را آن که یا گونه به داشته باشد،

1)تو تبدیل کند مجزا طور به یادگیرنده
 .(2008 همکاران، و 

 اجتماعی یها شبکه امکانات از و صحیح کامل به صورت بتوانند معلمان و دانش آموزان آنکه برای

شود. آشنایی یادگیرندگان با این ابزارها  برگزار ی آموزشیهاکالس که است الزم کنند، استفاده مجازی

بسیار متفاوت است و همین امر ممکن است برخی از یادگیرندگان را با مشکالتی در زمینه یادگیری 

 اجتماعی مجازی، برگزاری یها شبکه از بهتر یادگیرندگان یاستفاده شناخت و مواجه کند لذا برای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 با یادگیرندگان تعامل با چگونگی توجیهی در رابطه یهاکالس پوستر، نصب آموزشی، یها کارگاه

ها و شرکت در  شبکه این به پیوستن شیوه مکان، هر و زمان در هر معلم با یادگیرندگان و یکدیگر
 یها پروژه کارآموزی و گزارش ،شانهای یدهپژوهشها، ا نتایج گروهی، به اشتراک گذاری هایفعالیت

 اجتناب ناپذیر است. دیگران برای عملی دروس

 یها شبکه طریق از برگزاری کالس چون که گفت باید هاکالس این در معلم وظیفه خصوص در
 باشد کرده آماده قبل از را مواد آموزشی تمام بایستی معلم لذا است برخط به صورت مجازی اجتماعی

 خود سایت یا وبالگ در را تصاویر و نمونه سؤاالت مانند آموزشی مواد از بعضی واندت یم همچنین و

 آنها از دانش آموزان کالس حین در و بگذارد به اشتراک دانش آموزان دیگر با یا و کند بارگذاری

 عملی، یها مهارت استعداد، در زمینة یادگیرندگان تفاوتهای به بایدعالوه بر این معلمان  .کنند استفاده

شخصی هر یادگیرنده روند پیشروی او و همچنین نقاط  ینمایند و در صفحه توجه و... نیز عالقه
 قوت و ضعف وی را مشخص کند.

 به نیاز کنفرانس ویدئو همان یا تصویری چت مانند ها این شبکه امکانات از حداکثر استفاده برای

اجتماعی در  یها مندی از مزایای استفاده از شبکه است؛ بنابراین به منظور بهره با سرعت باال اینترنت

الزم برای استفاده از منابع  یها خانه یا مدرسه، باید امکان دسترسی برابر به این ابزار و فراگیری مهارت

 .شود میسر ارزان و پرسرعت اینترنت به همگان دسترسی تضمین شود و
 ، فرهنگ بومی، زبان و محتوای موردنظرایران کشور اهدا  با که داخلی یا شبکه طراحی همچنین

 .نماید یم ضروری موجود باشد اخالقی ارزشهای بر مبتنی و داشته همخوانی

 

 بحث و نتیجه گیری
 یها شبکه از ( استفاده2013 ،یشیکا (است فرهنگی و اجتماعی فرآیند یک ازآنجایی که آموزش

 با استقبال اخیر سالهای در ارتباطات و اطالعات فناوری نوین ابزارهای از یکی به عنوان اجتماعی

 تغییر برای اجتماعی یها از شبکه استفاده ).2،2009سینکلر و 1بون (است شده مواجه چشمگیری

 اصلی های یژگیو است. از مناسب عصر دیجیتال با متناسب یادگیری الگوهای و شناختی یندهایفرا

ارتباط  تعاملی، و مشارکتی یادگیری بودن پررنگ یادگیری، و آموزش در اجتماعی یها شبکه استفاده از
 نظر و پذیرش درک امکان ،ها یهمکالس تمام با مباحثه امکان راحتی است و به کالسی تعامل و فردی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Boon 

2- Sinclair 
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 فعلی نسل . همچنینکند یم فراهم را اجتماعی توافقات اساس بر دانش شکل گیری و سایرین

 در یا چندرسانه ابزارهای از استفاده مستعد تر یشب (دانشجویان و آموزان از دانش )اعم یادگیرندگان

برای  کمتری انگیزة و هستند درگیر مجازی اجتماعی یها شبکه با تر یشب و هستند و یادگیری آموزش

 دارند. سنّتی شیوة با یادگیری به توجه

 وجود دارد اجتماعی امکان یادگیری و آموزش مستقل از زمان و مکان یها شبکه با توجه به اینکه در 

 وجود درس کالس در یک فراگیر و معلم حضور امکان که موقعیتهایی در تواند یم آموزش اینگونه لذا

 برداشت. آموزشی عدالت تحقق در جهت گامی توان یم کلی حالت در و باشد پرکاربرد بسیار ندارد،

 که دلیل این به آن هم .است آن بودن برخط دسترسی الکترونیکی، نوع این از استفاده مزیتهای از یکی

 از فراگیر بگذارد، اشتراک به بقیه با را فایلی اینترنت طریق از تواند ینیاز م صورت در معلم یا فراگیر

 سایتهای به دانش آموز یا معلم دسترسی امکان و بفرستد معلم به را سؤال برخط پاس  و اینترنت طریق

حائز  نکته .آیند یم به حساب مهمی کاربردی تنکا اینها که دارد وجود درس کالس در طول مرجع

 از مجازی یکی اجتماعی یها شبکه در یادگیری جذابیت که است این زمینه این در دیگر اهمیت

 در اجتماعی یها شبکه از پیرامون، استفاده فراوانی مطالعات .است یادگیری بازده افزایش اصلی عوامل

 مازمن که است شده گسترده جایی تا مطالعات این دامنه اند یدهرس انجام به یادگیری و تدریس امر
1
 و 

اهدا   برای شبکه اجتماعی یک از توان یم چگونه دادند نشان ساختاری مدلی ( با ارائه2،2010اسلوئل

 منجر خود است ممکن پدیده این از در استفاده افراط که داشت توجه باید البته .کرد استفاده آموزشی

 آموزش برای ابزاری فناوری واقع، در شود. بهره وری آموزشی کاهش و وزشیآم منفی تأثیرات به

آموزش  در مجازی اجتماعی یها شبکه کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با آن؛ بنابراین، هد  نه و است

 این از استفاده گسترده سمت به درس طرح بر مبتنی و دقیق برنامه ریزی با و علمی به طور بایست یم

فرهنگ  استناد، علمی قابل های یافته به توجه با را الزم شرایط کرد و حرکت آموزش امر در فناوری

 برای معلمان آموزش و موردنیاز های یرساختز آوردن فراهم ها، خانواده و معلمان بین در سازی

 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به هر درس در آموزشی یها شبکه از مناسب و مطلوب استفاده
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1- Mazman 

2- Usluel 
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 بعمنا

شبکه اجتماعی آموزشی ادمادو، مجله رشدتکنولوژی  .(1393) یره، نیآرامون، زهرا؛ شاهمحمد  -1

 .4ام.شماره  30اموزشی، دوره 

کیفیت بخشی به آموزش از راه دور در آموزش و  یها راه .(1385) ینالحسینی، سید حس  -2
موزش از راه ( تهران: موسسه آ31-36پرورش ایران، مجموعه مقاالت آموزش از راه دور، )

 دور.

(. آموزش مهارت سهم مهمی درآموزش مادام العمر دارد. خبرگزاری جمهوری 1392پرند )  -3

 اسالمی.

اجتماعی در یادگیری زبان در ایران.  یها (. استفاده از شبکه1391خانی، رضا؛ منفرد، مریم )  -4

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

 اجتماعی یها شبکه از استفاده (.1392غالمرضا ) صرامی؛ پروین، یور؛کد لیال، چراغ مالیی؛  -5

 و تربیتی علوم دانشکده تربیتی نوین های یشهاند مجله ،هاچالشو  فرصتها آموزش در مجازی

 .3شماره / 10دوره  ،الزهرا دانشگاه شناسی روان

ها و  ی )مفهوماجتماع یها (. فضای سایبر و شبکه1390خانیکی، هادی. بابائی، محمود. )  -6
، پاییز و 1کارکردها(. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی، دوره اول، شماره 

 .71، 1390زمستان 
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 .22-33 عمومی، روابط .اجتماعی سرمایه
ره  .اجتماعی یها شبکه در رایج اصطالحات با آشنایی .(1389محمدصادق ) پور، موسوی  -9

 .28-31آوردنور،
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 رانیدب دگاهیدانش آموزان، از د یریادگی یمدارس درارتقا ینظام هوشمندساز یراجرایتاث
 1395-96 یلیمتوسطه اول شهرستان قرچک ارسال تحص یدوره

 یاعظم هاجر/  یرضا فتح

 

 چکیده
از ارتقای یادگیری دانش آموزان، پژوهش حاضر با هد  تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس در
انجام شده است. پژوهش  95-96 یلیدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک ارسال تحص

. جامعه باشد یم پیمایشی -حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری اطالعات توصیفی

 475ها برابر با  ت که تعداد آنآماری این پژوهش شامل دبیران دوره اول متوسطه شهرستان قرچک اس
 197، تعداد یا خوشه یریگ که با توجه به حجم جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه باشد ینفر م

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این  اول به ینفر از دبیران دوره متوسطه
سؤال و دارای مقیاس لیکرت  22ه با پژوهش پرسشنامه است که شامل، پرسشنامه محقق ساخت

نحو که از نظرات استاد  ینها از اعتبار صوری استفاده شد. بد . برای تعیین روایی پرسشنامهباشد یم

راهنماوچند نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و پایایی 
که در آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی  پرسشنامه، از روش آلفای کرو نباخ استفاده شده است

 19افزار  ها از نرم به دست آمده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده 8/95پرسشنامه 

SPSS یدگی، کجی، کش1، انحرا  معیار1، میانگینیشترینکمترین، باز ها  و به منظور توصیف داده ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوا،یپ- نیحد وراموا یاستاد دانشگاه آزاد اسالم ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه ،یآموزش تیریمد یدکترا 

 .رانیتهران، ا

 شوا،یپ - نیواحد ورام یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریارشد رشته مد یکارشناس یمسئول، دانشجو یسندهینو 

 .رانیتهران، ا

1- Mean. 
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در قالب جداول و نمودار وبرای تجزیه و تحلیل  مطلق، درصد فراوانی و یجدول فراوانی، فراوان

دو، ضریب همبستگی اسییرمن، آزمون پارامتریک تحلیل تک متغیره، آزمون خی tها از آزمون  داده
استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق  های مستقل و آزمون فریدمن،نمونه tواریانس یک طرفه، آزمون 

اول شهرستان قرچک، اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، بر  یمتوسطه یاز دیدگاه دبیران دوره

ی نظام  مؤلفه 5دارد و از بین  یراول شهرستان قرچک، تأث یآموزان دوره متوسطهارتقای یادگیری دانش
، در کالس درس، 39/3های آموزشی با میانگین ی استفاده از فیلم هوشمندسازی مدارس، مؤلفه

را بر ارتقای  یر، کمترین تأث65/2های هوشمند با میانگین ده از قلمی استفا و مؤلفه یرتأث یشترینب

، در جایگاه 34/3ی استفاده از ویدئو پروژکتور با میانگین  آموزان داشته است. مؤلفهیادگیری دانش

ی استفاده از برد  ، در رتبه سوم و مؤلفه91/2افزارهای آموزشی با میانگین ی استفاده از نرم ، مؤلفهیدوم

های هوشمند با میانگین ی استفاده از قلم در رتبه چهارم و در نهایت مؤلفه 72/2وشمند با میانگین ه
 پنجم قرار دارند. ی، در رتبه65/2

های تدریس مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین نظر معلمان با سابقه

آموزان دوره سازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانشاجرای نظام هوشمند یینهها در زم آن یهمه

 مشترکی دارند. یدگاهاول شهرستان قرچک، د یمتوسطه

 هوشمندسازی، یادگیری، ارتقاء، دوره متوسطه اول، دانش آموزان.کلید واژگان: 

                                                                                                                            
1- Standard Devition. 
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 مقدمه
 و است بوده اطالعات متمرکز انتقال و تقلید حتی و تعلیم روی بر سنتی پرورش و آموزش گذشته در

 رود یم سمتی به 21 قرن .است شده وابسته پرورش و آموزش موفقیت به جامعه هر سعادت امروزه

 جدیدی نوع به عرصه این به خواهندداشت. ورود نیاز ای یانهرا یها مهارت و دانش به مشاغل، اکثر که

 در ایران مدارس در اکنون هم آن چه کنونی به خصوص سنتی آموزش با که دارد نیاز آموزش از

 بسیاری یها تالش اخیر (. ارسال های1387:21 وهمکاران، ندارد )محمودی هم خوانی است، جریان

 آموزان برای دانش و دبیران نوآورانه، یها برنامه اجرای و مدارس بازسازی با تا است گرفته صورت

 آموزش عرصه در تباطاتار و اطالعات فناوری از استفاده ها برنامه این از یکی .شوند آماده حاضر قرن

 دارای آموزشی نوآوری نوعی باشد، صر  فناوری از استفاده آن چه از بیش که است بوده پرورش و

 قرن در نوین فناوری از استفاده که دهد یم نشان ها یت(. واقع22 منبع، ص همان (است گیری جهت

 این از نیز تربیت و تعلیم یقیناً و داشت خواهد ها اجتماعی انسان زندگی در عمیقی تأثیر حاضر

اجرای نظام هوشمندسازی  تأثیر که است شده تالش پژوهش ینبود. درا نخواهد مستثنا تغییرات

 قرار بررسی مورد شهرستان قرچک، اول یمتوسطه یمدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان دوره

 تر یکیشتر یادگیری دانش آموزان نزدارتقای ب بااجرای بهتر این نظام به توان یم چگونه این که و بگیرد

 و کارگیری به نحوه فناوری، شناخت در آن نتیجه که آورد فراهم یاین پژوهش، ابزار های یافتهشد. 

 در مناسب های یاستس اتخاذ و سازی بومی همچنین و مختلف ههای گرو و وجامعه افراد بر آن اثرات

 .داشت خواهد فراوان کاربرد آن قبال

 بیان مساله
 دگرگونی با آموزشی، ساختار تغییر برای جهانی حرکت توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در

 .است آمده پدید ارتباطی نوین شرایط از گیری بهره و محور دانایی جوامع به سنتی جوامع از جوامع
 اند و کرده رکد خوبی به را کشور آموزشی در نظام تغییر به نیاز و جهانی شرایط تغییر کشور مسئوالن

 خوبی به مسئوالن .خورد یم چشم به پرورش و آموزش وزارت مصوب اسناد در وضوح به امر این

 و است دانش و علم تولید ،شود یم محسوب ارزش محور دانایی یجامعه در آن چه که آگاهند

 سرمی را محور دانایی یجامعه تحقق که درنظرگرفت آموزشی فضایی هوشمندرا مدارس توان یم

 وظیفه و نقش مهمترین پرورش آموزش و (. نهاد24 ، ص1387 ، وهمکارانیمحمود (ساخت خواهد

 برای پرورش آموزشی های یطمح و مدارس در مناسب بستر اگر یعنی دارد، عهده بر مسیر این در را
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 ایفض شود، مهیا افکار و ها یشهاند تعامل و تبادل زمینه و فراهم پژوهشگری و جویی دانش روحیه

 هدایت ودانش اطالعات کسب سویه دو یها روش به اطالعات طرفه یک جای انتقال به آموزشی

 خود نیز آموزان دانش شود، متمرکز یادگیری و فرایندیاددهی و جریان تسهیل بر معلمان نقش و گردد

اما  شد؛ خواهد فراهم کشور وتعالی توسعه و رشد برای مساعدی زمینه شوند، اطالعات و دانش خالق

 اکثریت که آن هستیم شاهد اکنون هم متمادی یها سال در طول آموزش مختلف های یوهش ارائه رغم به

 خودرا یها ضعف افراد ینهستند. ا ضعیف مختلف در دروس اول یمتوسطه یدوره آموزان دانش

 که جایی آن . ازدانند یدرمدارس م آموزشی صحیح وشیوه امکانات وجود عدم از ناشی بیشتر

 در چندسالی است نظام هوشمندسازی در آموزش وپرورش ومدارس عملیاتی شده است، اما هنوز

 تدریس نوین یها روش به کمتر و شود یم استفاده سنتی تدریس یها روش از درس یهاکالس برخی

 ینتر مهم از یکی مسائل گونه این به این پرداختن بنابر ،شود یم توجه همیاری و مشارکت و خالقیت و

 حالی که اساسی در این پژوهش این است، در ی. لذا مسالهشود یم محسوب آموزشی نظام ضروریات

 وکارآفرین گرا دانش نیروهایی پرورش به قادر ما کشور پرورش و آموزش کنونی نظام رسد یم نظر به

 انداز چشماز حمایت منظور به تحول و تغییر نیازمند و نبوده ویک بیست قرن اطالعاتی یجامعه برای

 ایفا را نقش مهمی توانند یم هوشمند مدارس هد ، این به نیل جهت ،باشد یم کشور اطالعات فناوری

 اطالعات تلفیق فناوری با که است آموزشی جدید رویکرد هوشمند مدارس اندازی راه و تأسیس کنند.

 خواهدداشت. پی در را یادگیری – یاددهی فرآیند در اساسی تغییرات درسی، یها برنامه و

آیا اجرای  که است سؤال این برای پاس  یافتن پژوهش این اصلی مساله شده، ارائه راستای مطالب در

 خیر؟ یا است آموزان مؤثرنظام هوشمندسازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانش

 اهمیت وضرورت
 متفاوت یها عرصه در را یا عمده تغییرات ارتباطات، و کامییوتر یینهزم در گسترده تحوالت بروز

 را تأثیر بیشترین ارتباطات، و اطالعات های یفناور اخیر، سالیان در .است دنبال داشته به بشری حیات
 جهان، در توسعه و تحول محور ینتر عمده عنوان به اطالعات، فناوری .اند داشته بشریت حیات در

 اهمیت الکترونیکی آموزش محیط در آموزشی منابع و اطالعات مدیریت است همچنین شده منظور

 ایجاد ،کنند یم نگهداری را بسیاری اطالعات الکترونیکی، یادگیری یها نظام آن جاکه از .دارد ای یژهو

 مفید یاستفاده موجود، اطالعات از بتوانند کاربران که انجام شود یا گونه به باید هایی یطمح چنین این
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 تأسیس به جهان کشورهای برخی راستا دراین (.18 ، ص1383 نوری، باشند )قاضی داشته مؤثری و

 .اند زده دست هوشمند، مدارس یا الکترونیکی مدارس

 مدیریتی نظام بهبود و یادگیری -یاددهی محیط ایجاد برای که است یا مدرسه هوشمند یمدرسه

 (.11 ، ص1383 راهبردی، است )سند شده طراحی پژوهنده آموزان دانش تربیت و مدرسه

 در است یهیبد .دارند را برعهده یادگیرنده و یاددهنده نقش هوشمند یمدرسه در موزانآ دانش

 را خود زندگی توانند یم آینده در کمتر نشوند آشنا مدارس در فناوری این با آموزان دانش صورتی که

 ینرت مهم برعهده شد. لذا خواهند فرهنگی گسست نوعی دچار فرهنگی منظر از و نمایند آن منطبق با

 یاددهی حوزه در اوالً فناوری این گیری به کار با تا است پرورش و آموزش یعنی تربیت و تعلیم نظام

 این از صحیح استفاده با را بعدی ثانیاًنسل و آورد وجود به تدریس نوآوری یها روش و یادگیری و

براین درباب اهمیت (؛ بنا31:1389نشود )مهرمحمدی، فرهنگی آسیب یک به تبدیل تا کند آشنا فناوری
 بسیار اثرات تواند یم که بوده ملی طرح یک هوشمند مدارس گفت که توان یوضرورت موضوع م

 فناوری کمک با مند نظام یک تحول به تواند یم که است فرصتی و بگذارد جامعه در را زیادی

 برای و شده دیده پیش از اثرات این حتماً که است الزم بنابراین بشود، منجر ارتباطات و اطالعات

 با است آن بر سعی پژوهش ین(. درا14، ص 1386 وهمکاران، گردد )عطاران جویی چاره ها آن

 یمتوسطه یارتقای یادگیری دانش آموزان دوره بر مدارس سازی هوشمند تاثیراجرای نظام بررسی
 سازد. آماده مدارس گونه این گسترش و فرهنگ سازی برای را زمینه اول،

 هدف کلی

اول متوسطه  یدانش آموزان دوره یادگیری تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقاءبررسی 

 شهرستان قرچک.

 سؤال اصلی
اول متوسطه شهرستان  یدانش آموزان دوره یادگیری آیااجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقاء

 نقش دارد؟ قرچک

 فرضیه اصلی

 متوسطه اول تاثیردارد. ییادگیری دانش آموزان دوره یرتقااجرای نظام هوشمندسازی مدارس، برا
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 فرضیات فرعی

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری ، بر ارتقاء ویدئوپروژکتور در کالس درس استفاده از -1

 تاثیردارد.

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء ازبرد هوشمنددرکالس درس، استفاده  -2
 ردارد.تاثی

متوسطه اول  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  استفاده ازقلم های هوشمنددرکالس درس، -3

 تاثیردارد.

متوسطه  یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  افزارهای آموزشی درکالس درس، ازنرماستفاده  -4
 .اول، تاثیردارد

متوسطه اول،  یدانش آموزان دورهیادگیری تقاء بر ار استفاده ازفیلم های آموزشی درکالس درس، -5

 .یرداردتاث
 یدانش آموزان دورهیادگیری بر ارتقاء  یرازلحاظ تأث نظام هوشمند سازی مدارس، یها مؤلفه -6

 متوسطه اول، بایکدیگر تفاوت دارند.
سازی مدارس نظام هوشمند یربین سابقه تدریس دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -7

 آموزان همبستگی معناداری وجود دارد.بر ارتقای یادگیری دانش

اجرای نظام  یربین میزان تحصیالت دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -8

 آموزان، همبستگی معناداری وجود دارد.هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش
آموزان مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت وشمندسازی مدارس بر دانشهای نظام همولفه یربین تأث -9

 معنادار وجود دارد.

اجرای نظام هوشمندسازی  یربین رشته تحصیلی دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث -10

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.مدارس بر ارتقای یادگیری دانش
اجرای نظام  یریل دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأثبین دانشگاه محل تحص -11

 آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش

 مبانی نظری
نظام هوشمندسازی در مدارس به  های یتدر جامعه ایران از قابل دهد یمختلف نشان م های یبررس

(. احتماالً دلیل این امر عدم شود یشود )و یا شاید بسیار کم بهره برداری م ینحوه مطلوب استفاده نم
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آموزان اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش یروجود تحقیقات الزم در زمینه تأث

 . با وجود اینباشد ییادگیری م –آن در زمینه بهبود کیفیت فرایند یاددهی  یها و به کارگیری مؤلفه

نظام هوشمندسازی  های یتکه قابل دهند یانجام شده خارجی و بسیار کم داخلی نشان م یها وهشپژ

استفاده از در مدارس اثرات بسیار مفیدی در بهبود و ارتقای یادگیری دانش آموزان داردودراین نظام 

گیر شده یادگیری در -آموزان در فرآیند یاددهیتری از حواس دانشای طیف وسیعمحتوای چندرسانه
متنوع نظام  های یتها و قابل با توجه به نتایج پژوهش ینبنابراشود؛ می تر یقو فرآیند یادگیری عم

آزاردهنده آموزش و یادگیری را از بدنه آن جدا  یها با به اجرای آن، بخش توانیم یهوشمندسازی، م

درسی خود  یها راتر از برنامهبه دانش آموزان اجازه دهیم فکرده و به فرآیند لذت بخشی تبدیل کنیم و 

با جالب اینجاست که گام بردارند و تاکید بیشتری بر مهارت تفکر و یادگیری عمیق دانش آموزان دارد. 

هوشمندسازی مدارس تعامالت بین دانش آموزان و معلمان مدارس هوشمند بیشتر شده و این امر 
ا گردد؛ بنابراین مدارس با ایجاد بسترهای ه منجر به اشتراک تجربیات موفق و برتر بین آن تواند یم

 ینداز مزایای این روش آموزش استفاده نما توانند یم هاکالسمورد نیاز جهت هوشمندسازی 

 (.1394)آسوبار،

پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با روش هوشمند ازاین پژوهش راکه بیانگر این است که  ی. برخ

نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی در گروه  بینند یسازی مدارس در گروه آزمایش آموزش م
 :باشد یبه شرح ذیل م عملکرد بهتری دارند، اند یدهگواه آموزش د

تاثیر هوشمند سازی مدارس بر پیشرفت  هد  بررسی با ( که1391نتایج پژوهش کوثری ) -1

میزان  شده است، نشان دادکه انجام خالقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم در درس علومتحصیلی و
، نسبت به کنند یابتکار، انعطا  پذیری، بسط و سیالی دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تحصیل م

است وعملکرد بهتری را  یشترها اجرانشده است، ب دانش آموزانی که نظام هوشمندسازی در مدارس آن

 .دهند یشان من

 چگونگی عنوان با پژوهشی ( در1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، نتایج پژوهش نوری -2

 دانش آموزان یادگیری و مدارس هوشمندسازی بین نشان آموزش، بر مدارس اثرگذاری هوشمندسازی

 .دارد وجود قوی و معنادار رابطة

 هوشمند به مدارس در درسی عناصر برنامه لعه( باعنوان مطا2012نتایج پژوهش سلیمی و قنودی ) -3

 از تر یعسر که دهد یم اجازه یادگیرندگان به ارتباطات و اطالعات آوری که فن رسیدند نتیجه این

 .بیردازند وجو جست و کاوشگری به و دریابند را مطالب محض، سیردن خاطر به و گوش کردن

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/587205
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اثرگذاری  ( باعنوان چگونگی1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، نتایج پژوهش نوری -4

 در آموزشی افزارهای نرم کاربرد زمینة ( که در1385فرزاد ) یهشآموزش،  بر مدارس هوشمندسازی

 ،دهد یم توسعه را دانش آموز محوری رویکرد داد فناوری هوشمند سازی، شد، نشان اجرا آمریکا

دهدو بر  می افزایش را دانش آموز و معلم بین تعامل و شود یم یادگیری بیشتردر همکاری موجب

 فراگیران تاثیردارد. درک کیفیت و ها آموخته اثربخشی میزان
تایوان بیان گر این است که دانش آموزان  هوشمند ( در مدارس2006نتایج پژوهش چین وجیمی ) -6

دهندواین فن  ارائه می بهتر و تر یعسر را خود کار ارتباطات نتایج و اطالعات فن آوری از با استفاده

 دیگران با خود احساسات مورد به راحتی در دانش آموزان و برده بین از را ارتباطی آوری، موانع

 .کنند یم صحبت

 نشان پورتوریکو آموزشی منطقه هوشمند مدارس ( درمورد2005نتایج پژوهش حنی زار و حلیم ) -7

 شده دانش آموزان آموزشی بهبود شافزای سبب بردهای هوشمند وایت و فن آوری از استفاده که داد

 است. شده مالزی کشور در آموزشی هایفعالیت پیشرفت سبب وب محور، یادگیری است و محیط

آینده،  و حال تا ازگذشته درمالزی تحول و آموزش توسعه عنوان ( با2003نتایج پژوهش رحیمه ) -8

 دانش و گذارد یم اثر وارزشیابی تدریس نحوة در هوشمند مدارس در رایانه که رسید این نتیجه به

 یادگیری مفیدتر بهره بگیرند. برای اطالعات این از تا کنند پردازش را که اطالعات گیرند یم یاد آموزان
 و اطالعات فن آوری مدارس هوشمند ( تایوان بیان گر این است که در2002نتایج پژوهش فوم ) -9

 .کند یم را ایفا یادگیری و یاددهی فرایند در تحول شتاب دهنده عامل و کاتالیزوری نقش ارتباطات

 نشان استرالیا و آمریکا انگلستان، مانند، یافته توسعه کشورهای ( در2001نتایج پژوهش پلگرام ) -10

 وایت بردهای کارگیری به آموزش، برای هوشمند های یستمس اصلی ارکان از یکی که است داده

 است. ها شده آن خالقیت و دانش آموزان انگیزه افزایش سبب ها آن از استفاده که هوشمنداست

 نوع پژوهش
 پیمایشی -پژوهش حاضر از نظرهد  کاربردی و از جهت روش گردآوری اطالعات توصیفی

 .باشد یم

 جامعه آماری
دروس )ریاضی، علوم تجربی، زبان  دبیران زن ومرد ییهآماری در این پژوهش عبارت از کل یجامعه

که تعدادکل  باشند یاول شهرستان قرچک م یمتوسطه یو...( دوره یو کاروفناور یانگلیسی، عرب
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اول  یمتوسطه یدر مدارس هوشمنددوره 1395 -96نفرمی باشدودر سال تحصیلی  475آنهابرابر 

سال است که به  5ها مدت  پسرانه و دخترانه شهرستان قرچک اشتغال دارندواکثریت قریب به اتفاق آن
پس ازاجرای نظام هوشمندسازی مدارس، به طورمستمر ازمولفه های مختلف نظام  طورهمزمان

 .نمایند ییادگیری درکالس های درس خود، استفاده م -هوشمندسازی، درفرایند یاددهی 

 حجم نمونه
اول  ینفر از دبیران دوره متوسطه 200تعداد دراین پژوهش بااستفاده از جدول کرجشس و مورگان، 

 عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ک بهشهرستان قرچ

 روش نمونه گیری
استفاده شده است. واحد نمونه گیری مدرسه  یا دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه

 8اول موجود در شهرستان قرچک  یمتوسطه یآموزشگاه دوره 38که به طور تصادفی از میان  باشد یم

اول دخترانه انتخاب شدند و  یمتوسطه یدبیرستان دوره 10ه و اول پسران یمتوسطه یدبیرستان دوره
اول دخترانه و پسرانه به پرسشنامه پاس   یمتوسطه یدوره یهادبیرستاننفر از دبیران  200تعداد 

 دادند.

 ابزار گردآوری اطالعات
 یکه داراکه توسط محقق ساخته شده است )خود ساخته( استفاده شد  یا در این پژوهش از پرسشنامه

 سؤال در مقیاس لیکرت بود. 25

 روایی وپایایی پرسشنامه
نحو که از نظرات استاد راهنما و  ینها از اعتبار صوری استفاده شد. بد برای تعیین روایی پرسشنامه

چند نفراز متخصصان مدیریت آموزشی استفاده شده است و در تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه، از 

به  8/95اخ استفاده شده است که در آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه روش آلفای کرو نب

 دست آمده است.
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 ها روش تجزیه وتحلیل داده
، 1، میانگینیشترینکمترین، بتحقیق ازشاخص های آماری  های یافته توصیفیبرای تجزیه وتحلیل 

رصد فراوانی و در قالب جداول و مطلق، د ی، جدول فراوانی، فراوانیدگی، کجی، کش2انحرا  معیار

تحقیق وچگونگی  های یافتهبرای تجزیه وتحلیل استنباطی  نمودار، استفاده شده است و
تک متغیره، آزمون  tاز آزمون  ردیاتاییدفرضیات تحقیق وپاس  به سؤاالت، بنابه ماهیت ونوع تحقیق،

های نمونه tیک طرفه، آزمون  دو، ضریب همبستگی اسییرمن، آزمون پارامتریک تحلیل واریانسخی

 استفاده شده است. مستقل و آزمون فریدمن،

 نتایج وبحث
اجرای نظام هوشمندسازی  یابه منظور تعیین این مطلب که بر مبنای هر یک از گویه های پرسشنامه، آ

ا اول شهرستان قرچک تأثیر زیادی دارند ی یمتوسطه یمدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان، دوره

تک متغیره، استفاده شد.  tاند؟ ازآزمون آزمون برعکس، تأثیر اندکی داشته و یا حتی بدون تأثیر بوده

 فرضیه زیر نشان دادکه: 5تک متغیره برای  tآزمون  یجنتا

قرار گرفته است و به طور  ˂ p 01/0فرضیه، در سطح معناداری  5میانگین به دست آمده درتمام  -1
 یمتوسطه ینتیجه گرفت که از نظر معلمان دوره توان یباالتر است؛ بنابراین م 3 معناداری از میانگین

افزارهای های هوشمند، نرماول شهرستان قرچک، استفاده از ویدئو پروژکتور، برد هوشمند، قلم

باالیی دارد.  یرآموزشی در کالس درس، بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، تأث های یلمآموزشی و ف
 ییهفرض های یافته. باشد ی(، م1391(، کوثری )1394) آسوبار های یافتهفرضیه اول، همسو با  های یافته

فرضیه سوم همسو با  های یافته. باشد ی(، م1385(، فرزاد )2006) چین وجیمی های یافتهدوم، همسو با 

چهارم همسو با  فرضیه های یافته. باشد ی(، م1391طاهری ) و ایرانبان حسن آبادی، نوری های یافته

( می باشدو 1391) یطاهر و ایرانبان حسن آبادی، ( و نوری1391(، کوثری )1394) آسوبار های یافته
( 2002( و فوم )1394(، آسوبار )2005) حلیم و حنی زار های یافتهفرضیه پنجم همسو با  های یافته

 .باشد یم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Mean. 

2- Standard Devition. 
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 پژوهش های یه. فرض1جدول 

 ضیهفر میانگین tمقدار  فرضیه ردیف

1 
استفاده از ویدئو پروژکتور در کالس درس، بر ارتقای 

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 07/4 936/22

2 
استفاده از برد هوشمند در کالس درس، بر ارتقای 

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 79/3 863/13

3 
های هوشمند در کالس درس، بر ارتقای ماستفاده از قل

 دارد. یرآموزان دوره متوسطه اول تأثیادگیری دانش
 تاییدشد 75/3 334/12

4 

افزارهای آموزشی در کالس درس، بر استفاده از نرم

 یرآموزان دوره متوسطه اول تأثارتقای یادگیری دانش

 دارد.

 تاییدشد 89/3 697/18

5 

شی در کالس درس، بر آموز های یلماستفاده از ف

 یرآموزان دوره متوسطه اول تأثارتقای یادگیری دانش

 دارد.

 تاییدشد 06/4 895/22

بر ارتقای  یرهای نظام هوشمندسازی مدارس، از لحاظ تأثمولفهبرای پاس  به این فرضیه که  -2

استفاده گردید. با  آموزان دوره متوسطه اول، با یکدیگر تفاوت دارند، از آزمون فریدمنیادگیری دانش

 ییدهای نظام هوشمندسازی به شرح ذیل تأتوجه به نتیجه به دست آمده وجود تفاوت بین مولفه

 :یدگرد

 

 های نظام هوشمندسازی مدارس . رتبه بندی مولفه2جدول 

 رتبه میانگین رتبه مؤلفه ردیف

 اول 39/3 های آموزشی فیلم 1

 دوم 34/3 ویدئو پروژکتور 2

 سوم 91/2 رهای آموزشیافزا نرم 3

 چهارم 72/2 برد هوشمند 4

 پنجم 65/2 های هوشمند قلم 5
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های نظام هوشمندسازی شود که از بین مولفهبا توجه به نتایج به دست آمده در جدول باال، مشاهده می

از قلمی استفاده  و مؤلفه یرتأث یشترینهای آموزشی، در کالس درس، بی استفاده از فیلم مدارس، مؤلفه
ی استفاده از ویدئو  آموزان داشته است؛ و مؤلفهرا بر ارتقای یادگیری دانش یرهای هوشمند، کمترین تأث

ی استفاده  افزارهای آموزشی، در رتبه سوم و مؤلفهی استفاده از نرم ، مؤلفهیپروژکتور، در جایگاه دوم

پنجم قرار  یهای هوشمند در رتبهقلم ی استفاده از از برد هوشمند در رتبه چهارم و در نهایت مؤلفه
 دارند.

برای یافتن پاس  این فرضیه که بین میزان تحصیالت دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره  -3

آموزان، همبستگی معناداری وجود اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش یرتأث

ها بیشتر تفاده شد. سطح معناداری به دست آمده برای تمام مولفهدارد، از ضریب همبستگی اسییرمن اس

این  یشد و ضرایب همبستگی بسیار پایینی به دست آمد که بیان کننده 01/0از آلفای محقق یعنی 
اول شهرستان  یمتوسطه یاست که هیچ گونه ارتباط معناداری بین میزان تحصیالت دبیران دوره

های نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری دانش مولفه یراره تأثقرچک، با دیدگاه آنان درب

 آموزان، وجود ندارد.

آموزان های نظام هوشمندسازی مدارس بر دانشمولفه یربرای یافتن پاس  این فرضیه که بین تأث -4

شدو سطح  های مستقل استفادهنمونه tمدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون 
این است  یگردیدکه بیان کننده 01/0( بیشتر از آلفای محقق یعنی 606/0ها )معناداری مجموع مولفه

که بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری در تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای 

بررسی شد نتایج نشان دادکه ها را آموزان، وجود ندارد. فقط هنگامی که تک تک مولفهیادگیری دانش
شود، به این صورت که در این بعد ی استفاده از ویدئو پروژکتور تفاوت معنادار مشاهده می در مؤلفه

توان گفت فقط در بعد استفاده از باشد؛ بنابراین میمی 88/3و میانگین پسران  26/4میانگین دختران 

وت وجود دارد و استفاده از ویدئو ویدئو پروژکتور بین یادگیری دختران و پسران تفا

 دارد. یرپروژکتوردرکالس درس، بر ارتقای یادگیری دانش آموزان دختر بیشتر ازدانش آموزان پسر، تأث

تدریس مختلف، در  یها ضریب همبستگی پیرسون، دیدگاه معلمان باسابقه یبا استفاده از محاسبه -7
بر ارتقای یادگیری دانش آموزان، بررسی شد. چون های نظام هوشمندسازی مدارس مولفه یرمورد تأث

های تدریس توان گفت: بین نظر معلمان با سابقهاند، میهیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشده

 مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریباً دیدگاه مشترکی در این زمینه دارند.
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معلمان با تحصیالت مختلف، در مورد  یدگاهون، دضریب همبستگی پیرس یبا استفاده از محاسبه -8

نشان  یجهای نظام هوشمندسازی مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان، بررسی شد، نتامولفه یرتأث
توان گفت، بین نظر معلمان با میزان می یناند، بنابراداد هیچ کدام از ضرایب همبستگی معنادار نشده

مولفه یروجود ندارد و تقریباً همگی دیدگاه مشترکی در زمینه تأث تحصیالت مختلف، تفاوت معناداری

 های نظام هوشمندسازی مدارس برارتقای یادگیری دانش آموزان، دارند.

های نظام هوشمندسازی مولفه یرهای مستقل، به فرضیه تفاوت تأثنمونه tبا استفاده از آزمون  -9

نشان داد که در تاثیرمولفه های  یجه، پاس  داده شد. نتاآموزان مدارس دخترانه و پسرانمدارس بر دانش

آموزشی، بر ارتقای یادگیری دانش های یلمافزارهای آموزشی و فهای هوشمند، برد هوشمند، نرمقلم

ی استفاده از ویدئو پروژکتور، بر یادگیری  مؤلفه یرآموزان، تفاوت معناداری وجود ندارد. فقط در تأث

 س دخترانه و پسرانه تفاوت معنادار، وجود دارد.دانش آموزان در مدار

با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه، به این فرضیه که بین رشته تحصیلی  -10

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر ارتقای  یردبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث

نشان داد که سطح معناداری  یجوجود دارد، پاس  داده شد. نتا آموزان تفاوت معنادارییادگیری دانش

توان گفت: رشته تحصیلی دبیران بوده و می 05/0ها و همچنین در مجموع باالتر از در تمام مولفه

اجرای نظام  یراول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در رابطه با تأث یمتوسطه یدوره
 یادگیری دانش آموزان، ندارد. هوشمندسازی مدارس برارتقای

با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه، به این فرضیه که بین دانشگاه محل  -11

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس بر  یرتحصیل دبیران دوره متوسطه اول و دیدگاه آنان درباره تأث
نشان داد که سطح  یج، پاس  داده شد. نتاآموزان تفاوت معناداری وجود داردارتقای یادگیری دانش

توان گفت: دانشگاه محل بوده و می 05/0ها و همچنین در مجموع باالتر از معناداری در تمام مولفه

نظام  یراول شهرستان قرچک، تاثیری در دیدگاه آنان در رابطه با تأث یمتوسطه یتحصیل دبیران دوره

 آموزان، ندارد.دانشهوشمندسازی مدارس بر ارتقای یادگیری 

 که شود یم پیشنهاد پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با
اول  یمتوسطه یضرورت اجرای نظام هوشمندسازی در مدارس دوره مطالعه این نتایج به توجه با -1

مسئولین و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت نسبت به اجرای  است الزم لذا، .شود یم احساس

 مبذول نمایند. ای یژهوب آن اهتمام ومطل
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نظام  های یتدانش آموزان و دبیران به استفاده از پتانسیل و قابل عمومی اقبال به توجه با -2

 افزاری در افزاری و نرم سخت مشکالت و مسائل حل برای گذاری هوشمندسازی در مدارس، سرمایه

 از نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه بیش ینابرادوچندان کند؛ بن را ها آن کارایی تواند یم مدارس این

 .شود یم احساس پیش

فن  زمینه در ماهر و خبره افراد ضمن خدمت به منظور ورود یها برنامه ریزی برای برگزاری دوره -3
مشکالت نوظهور  از بسیاری تواند یآوری های اطالعات و ارتباطات مرتبط با بحث هوشمندسازی م

 .حل کند را مدارس این در

افزارهای  و نرم ها یلمتولید محتوای الکترونیک بارویکرد ساخت ف آموزشی یها برگزاری کارگاه -4

استفاده ازمولفه  یبا نحوه هرچه بیشتر معلمان ضمن خدمت تا موجبات آشنایی یها در دوره آموزشی،

 ها ی نظام هوشمند سازی را فراهم نماید.

تدوین کتب درسی موردمالحظه  یآموزش و نحوه ییوهرشتغییر و تحول در مدارس باید د -5

ارائه شود تا دبیران برای استفاده مطلوب ازظرفیت های  ای یوهدرسی به ش یها قراربگیرد محتوای کتاب

 بی بدیل نظام هوشمندسازی در مدارس، با مشکالت کمتری مواجه گردند.

متوسطه اول شاغل در مدارس  یدبیران دوره یا یانهرا سواد که دهد یم نشان پژوهش این های یافته -6

 فناوری زمینه در خدمت ضمن آموزش یها دوره برگزاری یندارد؛ بنابرا قرار پایین سطح در هوشمند

 افزایش در تواند یم مدرسه در معلمان عملکرد و واقعی تجارب باوظایف، متناسب و اطالعات

 .باشد تأثیرگذار معلمان ای یانهرا یها مهارت

 به هوشمند ندارند؛ مدارس زمینه در زیادی اطالعات معلمان و مدیران که دهد یم نشان ها یافته -7

 مدیران آشنایی بیشتر یینهزم در آموزشی یها کارگاه و ها دوره برگزاری طریق از است الزم دلیل همین

 این در چنین هم .شود تالش یفشانوظا به نسبت آنها آگاهی افزایش و هوشمند مدارس با معلمان و

 تواند یم الکترونیکی وظایف انجام مورد در مدیران و معلمان آگاهی افزایش و رسانی اطالع راستا

 .باشد راهگشا

 بهبودو به نیاز مدارس در فناوری از استفاده فرهنگ که است این از حاکی پژوهش های یافته -8

 امور کارها و اینترنتی انجام به مدیران و نمعلما کردن ملزم برای قانونی ایجاد بنابراین دارد؛ پیشرفت

 زمینه در این که است پیشنهادهایی از آموزش در فناوری از استفاده و خود وظایف به مربوط روزانه

 در هوشمندسازی مدارس، یها مؤلفه از معلمان استفاده جهت پاداش قانون تعیین .گردد یم ارائه

 .دارد مثبت تأثیر زمینه این در مناسب فرهنگ ایجاد جهت در که است راهکارهایی یکی از نیز آموزش
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استفاده از  برای الزم تجهیزات و ها یرساختز نبودن آماده پژوهش این های یافته دیگر از -9

اول شهرستان قرچک  یمتوسطه یدوره یهادبیرستان در هوشمندسازی مدارس، یبالقوه های یتظرف
 استفاده ازاین ظرفیت جهت مناسب و الزم تجهیزات مالی و منابع شود یم پیشنهاد زمینه این در است؛

 .گردد فراهم

 اینترنت دسترسی به در متوسطه اول مدارس هوشمند یدبیران دوره از بسیاری که باعنایت به این -10

 معلمان، و دسترسی رایانه ییهته برای تسهیالتی است الزم منظور همین به دارند؛ مشکل پرسرعت

 .شود گرفته نظر در سرعت پر اینترنت به زاندانش آمو

تجهیز مدارس به وسایل و امکانات آموزشی ا اطالع رسانی به روز و مجهزمرتبط  -11

آموزشی،  های یلمافزارهای آموزشی، ف باهوشمندسازی مدارس )توسعه و تجهیزسایت ها، بانک نرم

 یها بستر الزم برای استفاده هرچه بهتراز مؤلفه استفاده از رایانه و اینترنت و ...( به منظور فراهم نمودن
 هوشمند سازی درارتقای یادگیری دانش آموزان.

بهترازهوشمندسازی  یبه مسئله تناسب و تعدیل امکانات و مواد و وسایل موردنیاز برای استفاده -12

رتقای در هر مدرسه توجه شود تاامکان بهتری برای به کارگیری نظام هوشمندسازی، به منظورا

 یادگیری دانش آموزان فراهم گردد.

دبیران و تکمیل دانش و  های یآموزشی برای رفع کاست یها همان طور که می دانیم کارگاه -13
تجارب آنها در زمینه نحوه به کارگیری نظام هوشمندسازی، مفید و ارزنده است، بنابراین برگزاری 

وسیع نظام  های یتر زمینه استفاده بهینه از ظرفعملکرد دبیران را د تواند یآموزشی م یها کارگاه

 هوشمندسازی، رابهبود بخشد، اما باید خاطر نشان کرد که:
 آموزشی دائمی باشد. یها برگزاری این دوره -الف

آموزشی باید به طور صحیح ایجاد انگیزه  یها جهت استقبال هر چه بیشتر دبیران از این دوره -ب

 شود.

اجرای نظام هوشمندسازی مدارس دردنیا،  های یباید براساس آخرین فناور ها محتوای این دوره -ج

 ارائه شود.
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 چکیده

نوین، یادگیری سیار، در سطح جهانی جایگاه  یها امروزه به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران آموزش 
پیدا کرده، از همین رو در این پژوهش سعی شده با  در میان اقشارمختلف بخصوص جوانان  ای یژهو

پرداخته و با استفاده از تجربه و استفاده از روش تحقیق اسنادی و مقایسه تطبیقی به این مقوله 
دستاوردهای این روش جدید در کشورهای پیشگام )آمریکا و انگلستان(، این سبک از یادگیری از 

در همین راستا  .منظرچالش های آموزشی بخصوص در نظام آموزش رسمی کشورمان بررسی شود
در ادامه به بررسی تطبیقی یادگیری موجود در این زمینه پرداخته شده و  یها ابتدا به تعاریف و پژوهش

فرهنگی و اجتماعی که هرکدام از  یهاچالشسیار در کشورهای انگلستان وآمریکا اقدام نموده و به 
با ویژگیها و  هاچالشاین کشورها در استفاده از یادگیری سیار در مدارس دارند، پرداخته و سیس این 

ر انتها، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده شرایط موجود در مدارس ایران مقایسه شده و د
فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر  گفت:  توان یدر مجموع با توجه به بررسی انجام شده، م .است

آموزشی باکاربرد و مزایای یادگیری سیار، در بهبود سطح  یها یادگیرندگان و دست اندرکاران نظام
چالش مشترک هرسه کشور  ینتر ه نیاز به اعتماد سازی، مهماستفاده از آن مؤثرمی باشد. در نتیج

، این درحالی است که درآمریکا و باشد یدراستفاده از یادگیری سیار در حوزه آموزش رسمی مدارس م
اینترنتی مناسب فراهم است، اما در ایران باید بسترسازی فنی  های یرساختانگلیس بسترهای فنی و ز

 .ضافه شودفرهنگی ا یهاچالشنیز به 

 3، آموزش از دور2الکترونیکی ، آموزش1: یادگیری سیارواژگان کلیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آموزش از دور یزیبرنامه ر ینور دکترا امیدانشگاه پ اریاستاد 

  نور  امیپ یآموزش یارشد تکنولوژ یکارشناس یمسئول دانشجو سندهینو sharzehee49@yahoo.com 
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 مقدمه
های نوین، کارایی  ها و روش آوری های سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری، با ظهور فن امروزه روش

ه فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطرا  خود، باید ب دهد. خود را از دست می

تمدن موج سوم، جهت  های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند. ها و رویه دنبال شیوه
هزینه، سریع و مطمئن باشد  موقع، کم افزایش دانش افراد جامعه، به ابزاری قدرتمند نیاز دارد که به

 (.1386)فیضی و همکاران، 

عاتی در دهه اخیر بسیار مشهود است و همگام ارتباطی واطال های یقابل توجه در فناور های یشرفتپ

با این پیشرفت، مفاهیم جدیدی چون یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیاردر حوزه یادگیری شکل 
 گرفت.

را فراهم  ای ینهیادگیری سیار به عنوان نوعی از یادگیری الکترونیکی که قابلیت جابجایی دارد، زم 

آموزشی، مانند یادگیری مستقل، خودراهبری در یادگیری،  یها ساخته است که بسیاری از آرمان
یادگیری در هر مکان و زمان، استقالل فراگیر در امر یادگیری، حق انتخاب محتوا به حسب عالئق، به 

تر با  ملموس یها ها در قالب فردی دانشجویان، امکان ارائه مثال یها تفاوت تر یرسمیت شناختن واقع
، آموزش و یادگیری مشارکتی و ارزیابی و ارائه سریع بازخورد از ای یانهااستفاده از امکانات ر

کند. مسئله پیش روی ما به عنوان متخصصان تعلیم و تربیت طراحی  تر جلوه می ها، قابل تحقق آموخته

یادگیری باید تضمین کند که یادگیری به  های یهیادگیری بر مبنای رویکردها و نظر های یطو توسعه مح

 (.1391ن نحو در این محیط رخ خواهد داد )برزگر، دهقان زاده، مقدم زاده،بهتری

 یادگیری سیار 
ارائه داده است. از  2000تعریفی که از یادگیری سیار وجود دارد را کالرک کوین در سال  ترین یمیقد 

یادگیری  این نظر وی یادگیری سیار نقطه تالقی وسایل کامییوتری سیار و یادگیری الکترونیکی است.
شود تا شما در هر زمان که بخواهید به منابع دسترسی پیدا کنید. ظرفیت جستجوی باال،  باعث می

های دیگر یادگیری  تعامالت غنی، حمایت قوی از یادگیری مؤثر و ارزیابی مبتنی بر عملکرد، از ویژگی

زمان، مکان و فضاست  سیار است. به عبارتی یادگیری سیار، یادگیری الکترونیکی است که مستقل از

((Quinn, 2000. 

                                                                                                                            
1- Mobile Learning(M_Learning) 

2- Electronic Learning 

3- Distance Learning 
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(، نیز یادگیری سیار را به عنوان ارائه یادگیری از طریق وسایل سیار توصیف کرده است. 2005اِالی )

در تعریف دیگر آمده است، یادگیری سیار عبارت است از سهولت یادگیری و دسترسی به مواد 
 رسد ی(. به نظر مMileva, 2008بی سیم ) یآموزشی برای کاربران وسایل سیار از طریق یک رسانه

تعریف برای یادگیری سیار باشد: یادگیری سیار، کسب هر نوع دانش، نگرش  ینتر که این تعریف کامل

سیار در هر زمان و مکان است که باعث تغییر در رفتار خواهد  های یو مهارت با بهره گیری از فناور
 (.1391شد )برزگر،

همراه، استفاده از یادگیری سیار در کنار یادگیری چهره به چهره یا مرسوم  یها با ورود و گسترش تلفن

یاددهی و یادگیری انجام گرفته است. برای  یها مجازی و بصورت تلفیقی با سایر روش یها و شبکه

در تحقیقی نشان داده شده که میزان تعیین میزان اثر بخشی آن تحقیقاتی در این حوزه انجام گردید. 

آموزان از رشد بیشتری  اند، نسبت به سایر دانش دیده آموزان که از طریق موبایل آموزش فت دانشپیشر
% به 65آموزان به شرکت در کالس حضوری و  درصد دانش 35برخوردار بوده است. در این پژوهش 

یقی ( در تحق2008هارنتل و همکاران( (.2007آموزش از طریق فنّاوری موبایل تمایل داشتند )کومر، 

چگونگی کاربرد و کمک موبایل را در یادگیری ترکیبی در مدارس متوسطه بررسی کرده است که نتایج 

 .مثبت و مطلوبی را نشان داد

نیز نشان داد که آموزش از طریق تلفن همراه، بیشتر از  (2009وانگ )همچنین نتایج تحقیق تجربی 
بر این باور کول (. 1394ر داشته است )موسوی،آموزش الکترونیکی، بر میزان یادگیری دانشجویان تأثی

یادگیرندگان برای برقراری ارتباط و دستیابی به اطالعات را از  یها تیاست که یادگیری سیار قابل

 .(koole, 2010) بخشد یطریق وسایل سیار و بی سیم گسترش داده و بهبود م
که آنچه یک  دهد یه است نشان مکه در ایران انجام شد( 1394موسوی ) و در نهایت نتایج پژوهش 

دهد؛ موبایل نیز توانایی انجام آن را دارد. تعامل و شور و شوق، ارتباطات،  کامییوتر شخصی انجام می

 های دیگر آموزش موبایلی بود که در این تحقیق شناسایی شد. همیاری و همکاری از مزیت

 یادگیری سیار در ایران
هره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال به ایران ب تاری  ورود تلفن همراه

 9200ایستگاه رادیویی و با ظرفیت  24فرستنده و گیرنده در  176در شهر تهران با استفاده از  1373

میلیون سیم کارت فروخته شده دارد  57شماره آغاز شد. هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 
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کشور را تحت پوشش قرار داده است )شرکت  یها هزار کیلومتر از جاده 67شهر و  1167و 

 ایران(. مخابرات
با توجه به موارد فوق و توسعه فن آوری های تلفن همراه که تغییرات شگرفی را در زندگی روز مره 

بوجود آورده و نیز تأثیرنفوذ آن در همه جوانب زندگی، نقش و به کارگیری آن در امر آموزش 

. در زمینه نقش تلفن همراه در آموزش آمار و ریاضی و آموزش زبان شود یتر از قبل احساس م ضحوا
آمده نشان  به دستانگلیسی مطالعات و تحقیقات اندکی در ایران صورت گرفته است؛ که نتایج 

یک فرصت عالی برای آموزش  تواند ی، تلفن همراه یک ابزار خوب برای یادگیری است و مدهد یم

د و نه تنها تأثیرات منفی روی تحصیل دانش آموزان و دانشجویان ندارد بلکه در برخی موارد به باش

 . عالوه بر اینکه آنها راغب به استفاده از این تکنولوژی در آموزش هستند.کند یآموزش آنها کمک م

اه به مدارس، و شرایط تکنولوژی سیار در ایران، کماکان موضوع ورود تلفن همر ها یژگیبا توجه به و
از آن دست مباحثی است که همواره با مخالفت وزارت آموزش و پرورش مواجه بوده است و این 

آموزان به مدارس  هایی که توسط دانش وزارتخانه تا کنون نتوانسته است در مقابل انواع تلفن همراه

شان را به مدرسه  هآموزان با ترفندهای متعدد، تلفن همرا برخی دانش .شود، اقدامی کند وارد می

آموزان را  هایی است که گاهی اوقات، زندگی آینده دانش آورند و ماحصل آن نیز تصاویر و فیلم می

 .دهد تحت تأثیر قرار می
آید مگر اینکه از ورود تلفن  کند که در حال حاضر کاری از دستش بر نمی آموزش و پرورش عنوان می

فعالً تلفن همراه به سن مدرسه رفتن نرسیده  "دیگر همراه به مدارس جلوگیری کند و به عبارت

به مدارس در   : ورود تلفن همراهدارد یمعاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار م "است.
ای در این  های انضباطی سختگیرانه نامه دنیا بسیار پیچیده شده است و در برخی از کشورها، آیین

بحث تلفن همراه، ورود به حریم شخصی افراد را در بر  در حال حاضر .خصوص نوشته شده است

کند و از این طریق، از همکالسی خود  آموز تلفن همراه را وارد مدرسه می گیرد؛ برای نمونه دانش می

آید، این است که  در حال حاضر کاری که از آموزش و پرورش بر می .کند عکس یا خبری را منتشر می

ارس را بگیرد و در غیر این صورت کنترل این موضوع در مدرسه بسیار جلوی ورود تلفن همراه به مد
تجربه  .های متعددی دارند های همراه هوشمندی که کارایی دشوار است؛ به خصوص با وجود تلفن

کنیم تا  آموزان به مدارس بررسی می برخی از کشورها را در خصوص ورود تلفن همراه توسط دانش

 (.95تیر  23ناک، تصمیم الزم گرفته شود )تاب
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یادگیری سیار در ایران با رشد بسیار آرامی مواجه است علل این رشد آرام درکشورهای آسیایی و 

 به صورت زیر خالصه کرد: توان ییکسان است و م یباًایران تقر
 هااای مخااابراتی موردنیازرونااد کنااد توسااعه زیرساااخت 

 ااطی )اینترانت و اینترنت(ارتب یها کمبود نقدینگی برای توسعه شبکه 

 کمبود نقدینگی سازمانها و صنایع مختلف بارای توسعه آموزشهای الکترونیکی 
 ها ضرورت استفاده از زبان ملی در این سامانه 

 هزینه سنگین طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دروس آموزشی 

 های تصمیمگیری ها وعاادم توجااه الزم بااه اماار آمااوزش در اغلااب سیاستگزاری

 (1386مدیران ارشد )بهشتی، 

 ن و والدین در استفاده از یادگیری سیارامخالفت مراکز آموزشی، اساتید، معلم 
 عدم مهارت کافی یادگیرندگان برای استفاده از وسایل سیار و یا عدم تمایل به استفاده از آن 

شی است، مطالعه اثرات این نوع آموز های یاز آنجا که یادگیری سیار یکی از جدیدترین تکنولوژ

اند به ما  آموزش در کشورهایی که از نظر تکنولوژی و فن آوری از باقی کشورهای جهان جلوتر بوده

آموزشی کشور در آینده، بتوان از تجربیات این کشورها استفاده  های یریتا در تصمیم گ کند یکمک م

نه و بیشترین سود تضمین کرد. بدین منظور دو کرد و اجرای این سیستمهای آموزشی را با کمترین هزی
جدید از سایر کشورها جلوتر هستند را به عنوان  های یکشور آمریکا و انگلستان که از لحاظ تکنولوژ

نمونه انتخاب کردیم تا وضعیت این نوع آموزش را در آنجا بررسی و با کشور ایران مقایسه نماییم و 

ی کردن و اجرای این سیستم آموزشی نیز از سایر کشورها جلوتر بررسی کنیم که آیا از لحاظ کاربرد
 اند؟ و آیا این سیستم برای یادگیری در این کشورها موفق بوده است؟ بوده

 یادگیری سیار در انگلستان 
. این امر برند یدر انگلستان، بطور کلی مؤسسات آموزشی از قدرت استقالل و تصمیم گیری بهره م 

رش فناوری صادق است. همچنین طیف وسیعی از ذی نفعان نقش قابل توجهی بخصوص در مورد پذی

سیار دارند.  های یجدید از جمله فناور های یدر زمینه تحریک و حمایت از نو آوری و پذیرش فناور

که این  آید یسؤاالت بسیاری درباره استفاده از ابزار سیار شخصی دانش آموزان در کالس پیش م

 .ماند یولی هنوز مسئله شکا  دیجیتالی باقی م باشد ینی امکان پذیر مموضوع از دیدگاه ف
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مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از  یها با نگاهی به جدول زیر تکنولوژی در مدارس از جنبه

در مدارس انگلستان صر   ICT میلیون دالر برای تهیه و سرویس تجهیزات 648جنبه هزینه، ساالنه 
از لحاظ  .ظر قوانین، برای تکنولوژی مدارس، قوانین دولتی متمرکزی وجود نداردو از نقطه ن ودمیش

از منظر نفوذ تکنولوژی در  .مدارس هستند یدهایتهیه تجهیزات فناوری، مسئولین محلی عهده دار خر

دستگاه رایانه وجود دارد.  238و در هر دبیرستان  30مدارس باید گفت، در هر دبستان بطور متوسط 
. سرعت اینترنت در کنند یاز شبکه بی سیم استفاده م هادبیرستاناز  ℅92ز مدارس ابتدایی و ا ℅75

 ,DfE) باشد یمگا بایت در ثانیه م 31 هادبیرستانمگا بایت در ثانیه و در  9بطور متوسط  هادبستان

2011.) 

 

زیادی برای اجرا  یهاچالشآزمایشی و ابتکارات،  یها آموزش سیار شامل نسخه یها بسیاری از پروژه

بزرگ  یها از سهامداران شامل معلمان، مؤسسات، شرکت یا ها به وسیله مجموعه و پذیرش دارند. آن
اما تعداد محدودی  کنند یاز دید تحقیقاتی عالقه ایجاد م ها ی. اغلب نوآورشوند یتحقیقاتی مدیریت م

. شوند یر کامل بخاطر بار مالی زیاد متوقف مو برخی از آنها به طو شوند یها بطور کامل اجرایی م از آن

موجود به آموزش  های یستم، اما جهش سکنند یخود را مدیریت م ICT یها اغلب مدارس بودجه

موبایلی مشکل است. ابتکارات در این زمینه هیجان انگیز و نوآورانه اما عمدتاً منفرد است. به هرحال، 
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، احتماالً از طریق حمایت یا مشارکت ارائه ها یوآورممکن است یک سکویی برای ن ها یرشد آکادم

 دهندگان خدمات تجاری باشد.
از ابتکارات جالب و موفقیت آمیز وجود دارد که یک عامل کلیدی آن برنامه شبکه یادگیری  ییها مثال

سیار در جهان بوده است.  های یادگیری یها ( است که یکی از بزرگترین پروژهMoLeNET) یلیموبا

بهترین  MoLeNETآکادمی پیشگام  8برنامه در حال حاضر بسته شده است، اما هم اکنون این 
 عملکرد رادر این بخش دارند.

، ICTبرای دانشجویان رقابت داشته باشند، استفاده از  رفت یها که شدیداً انتظار م برای دانشگاه

کیک کننده باشد. انتظار پتانسیل آموزش موبایلی برای حمایت دانشجویان ممکن است یک عامل تف

خودشان  های یلها برای دسترسی به سیستم یادگیری مرکزی حداقل از طریق موبا فزاینده برای دانشگاه

که هنوز عملی نشده است. به هرحال این بخشی است که با تغییرات  رسد یوجود دارد، اما بنظر م
 ضر در رأس کارها نیست.و آموزش با موبایل در حال حا ICTزیادی روبروست و بنابراین 

خالقانه و احزابی که عالقمند به جذب  هایفعالیتیادگیری سیار در انگلستان با مقداری هیجان و 

ها و نوت بوک ها افزایش یافته و فواید  شکل گرفته است. استفاده از لپ تاپ بیشتر افراد هستند

ها در مدارس در  بیشتر پروژه .استتر گردیده ولی کامالً پذیرفته نشده  آموزش موبایلی نیز واضح

 .شود یمقیاس کوچک و با هدایت معلمان عالقمند و با حمایت بعضی وامهای تحقیقاتی انجام م
که 1مدرسه سدار  وجود دارند مانند اند یرفتهبه هر حال مثالهایی از مدارسی که آموزش موبایلی را پذ 

2کادمی اسادرنظر گرفته و آ آی پاد همه دانش آموزان را با یک
3دربولتن 

دانشجو را  1000که بیش از  

موبایل در کالس  های یولی به هر حال این موارد نادر هستند. بدگمانی به گوش .داراست آی پاد با
افکارگسیختگی موبایل به دیدگاه  یدگاههنوز مانع اصلی برای برخی معلمانی است که هنوز از د

از تغییر عقیده در زمینه  ییها نشانه .اند نکرده پتانسلی آن برای یاددهی و یادگیری حرکت

مدیر روابط عمومی یکی از  4موبایل در مدارس وجود دارد، بطوریکه، میک بروکز های یتمحدود

بزرگترین تشکالت معلمین در اکتبر گذشته گفته است که مدارس باید از فرصت پیشنهاد موبایل 

 استقبال کنند.
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1- Cedars School 

2- Essa 
3- Bolton 
4- Mick Brookes 
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از اینترنت بی سیم برخوردارند اما  هادبیرستاناز  ℅92و  هادبستاناز  ℅75نشان داده که 1تحقیق بسا 

مگا بایت در ثانیه برای برطر  شدن  68خواستار دو برابر شدن پهنای باند موجود یعنی  هادبیرستاندر 
 نیازهایشان هستند.

از  ℅94نشان داده است که  2011منتشر شده در مارچ  2هالی فکس تحقیقات انجام شده که توسط

 11تا  8 یها از بچه ℅ 66ساله صاحب موبایل هستند و این در حالی است که  15تا  12های بین  بچه
از  ℅95دارند. در عین حال  Mp3 player یا iPod ها از همه بچه ℅71ساله گوشی موبایل دارند. 

 (.Halifax,2011از دختران کنسول بازی دارند ) ℅87پسران و 

ست که همه دانش آموزان تحصیالت تکمیلی و دانشگاهی دارای موبایل هستند یک تحقیق نشان داده ا

 (.Innovation in Education, 2010باشند ) یهوشمند م یها لیکه یک سوم آنها دارای موبا

ساله دارای موبایل هستند،  24تا  15از مردم بین  ℅99که  دهد ینشان م 3آ  کام بیشتر از یها داده
از  ℅26، 2010آ  کام همچنین گزارش داد که در ماه می  .ر گروه سنی دیگربیشترین درصد از ه

از همه گوشیهای جدید فروخته  ℅64هوشمند دارند و  همه کاربران موبایل اظهار داشتند که گوشی

 .شده نیز گوشی هوشمند بوده است

 شود یاستفاده م ساله 24تا  15از گوشی هائی که توسط افراد بین  ℅7بهر حال گفته شده که فقط  

 (.Ofcom, 2010ها ) ساله 44تا  25 های یگوش ℅20آیفون هستند در قیاس با 

 یادگیری سیار در آمریکا
دسترسی و استفاده از تکنولوژی درمؤسسات آموزشی آمریکا بخوبی تثبیت شده وهمچنان به سرعت 

ر مناطق آموزشی پایه، در حال تکامل درتمام مناطق هست که شامل شبکه، محاسبه و ذخیره سازی د

 .باشد یاداری، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی م های یستمس

ها درحال اجراست. چند  برای یک به یک بودن وسایل موجود در مدارس و دانشگاه ییها برنامه

که به سمت تشویق دانش آموزان به استفاده از تجهیزات شخصی حرکت کنند  کنند یمؤسسه تالش م
ها و امنیت و مشکالت پهنای باند و پوشش شبکه  ه خود را به مسئله پروتکلو در عوض توج

بیشتری بتوانند بطور مناسب پوشش دهی شوند. شکا   یها معطو  کنند، بطوری که دستگاه

، اما بیشتر مؤسسات برای تأمین تجهیزات اضافی شود یدیجیتالی به عنوان یک مسئله در اینجا تکرار م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- BESA 

2- Halifax 
3- Ofcom 
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از  یا ، هنوز هم درجهشود ی. همانطور که در بسیاری از کشورها دیده مکنند یخود تأمین بودجه م

 شک و تردید در مورد استفاده از موبایل بویژه در مدارس وجود دارد.
آموزش با موبایل در آمریکا، اغلب در سطح مؤسسات وجود دارد.  هایفعالیتموج قابل توجهی از 

ی متمرکز شدند در حالیکه استفاده از تکنولوژی موبایل اغلب آنها در مقیاس کوچک و بسیار محدود

ها سعی دارند  خیلی پیچیده نیست. آن شود یبا وجود کارکردهایی که برای آموزش به روز رسانی م
با احتیاجات مؤسسه سازگار شوند  توانند یها م که پایدار بمانند زیرا اهدافشان قابل دسترسی است. آن

بلند مدت هست بنابراین هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از مؤسسات از و چون بودجه مؤسسه بیشتر 

 یها و تمایل به استفاده از موبایل و برنامه کنند یاستفاده دانشجویان از تجهیزات شخصی حمایت م

 کاربردی آن رو به افزایش است.

% از کل 97 بینیم یدر جدول زیر ضریب نفوذ تکنولوژی در آمریکا نشان داده شده است. همانطور که م
ها یک کامییوتر متصل به اینترنت دارند و نسبت دانش  % آن93مدارس حداقل یک دستگاه کامییوتر و 

از  هادبیرستان% در 34و  هادبستان% مواقع در 44هست.  1به  5آموز به کامییوتر در کل مدارس 

 .شود یاستفاده م هاکالسکامییوتر در 

 
 

 به موارد زیر اشاره کرد. توان یدگیری سیار در آمریکا می خاص توسعه یاهاچالشاز 

  کنترل بودجه را دارند. ها یالتمدرسه و ا 14000سیستم آموزش بسیار پراکنده با 

 روی منابع آموزگاران کنترل دارند بنابراین مدارس برای انتخاب  ها یالتدر برخی مدارس، ا

 محتوا آزادی عمل ندارند.
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 مرکز روی تغییرات گسترده وجود ندارد.هیچ قانون مرکزی برای ت 

 بدگمانی به استفاده از موبایل در کالس 

  شکا  دیجیتالی گسترده )اگر دانش آموزان بخواهند از تجهیزات شخصی خود استفاده

 کنند(

 رسد یبه نظر م هادبستان. در شود ییادگیری موبایلی در مدارس آمریکا انجام م هایفعالیتبیشتر 

اهدا  و  هادبیرستانخاص متمرکز شده در حالیکه در  های یشرفتتر بر روی پبیش ها یتفعال
مدیریت یادگیری( و  های یستمها )س LMS. ارتباط با باشد یتر م تر و جامع ها گسترده استفاده

ها از جمله این  اداری دیگر، حمایت خارج از محوطه، یادگیری از دور و ساخت گروه های یستمس

برنامه دیجیتالی که در ایالت ویرجینیا که توسط پیرسون طراحی شده، به عنوان  موارد هست. آزمون
 بهترین مثال است، اگر چه در مراحل اولیه است.

نقطه شروع، برنامه ریزی درسی است؛ بنابراین محصول نیز بطور واضح با نتایج یادگیری در ارتباط 
قابل دسترسی است. این  1یل و آی پداست و محتوا وتحویل کامالً دیجیتال هست و برروی موبا

 .شود یمداوم نیز هست اگرچه هنوز امتحان پایانی به این روش برگزار نم یها شامل تست
به مدارس خصوصی رفتند.  2010/ 11 یلیمیلیون نفر در سال تحص 8/5دانش آموزان یعنی  %9.5

مقابله با چالش ازدحام بیش  آموزش از راه دور، شامل آموزش از دور آنالین به صورت یک راه برای

در امریکا دولت فدرال نقش کلیدی  فردی دیده شده است. یها از حد، درخواست دانش آموز و برنامه

موفقی از جمله مدرن کردن  یها در توسعه سرمایه گذاری برای تکنولوژی مدارس داشته است. برنامه
به کالس را در بر داشته  ها یفی از تکنولوژمدارس، باال بردن ظرفیت تکنیکی آنها و معرفی انواع مختل

 است.

ملی، ایاالت متحده آمریکا با مشاهده تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رسانه  یها برخال  دیگر دولت
کلیدی برای کاهش هزینه، این سرمایه گذاری را دوبرابر کرده است. بهر حال در مجموع، این قوانین 

و تسهیل کند تا اینکه سوق بدهد و نو آوری کند. در آمریکا انتظار  وضع شده تا بیشتر، سرمایه گذاری

میلیون دالر در  143.3به  2009میلیون دالر در سال  70.9آموزش موبایلی از  های ینهکه هز رفت یم

 (.GSMA, 2011افزایش پیدا کند ) 2014سال 
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1- iPad 
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ر آموزشهای باالتر بیشتر باشد در کلی د های ینههز رفت یاین نرخ رشد نسبتاً باال بود اگر چه انتظار م

ها و آزادی عمل بیشتری به سرمایه گذاری در آموزش موبایلی دارند تا  جایی که مؤسسات مشوق
 مدارس.

تا کنون هیچ طرح کلی یا ملی آموزش موبایلی برای مدارس آمریکا وجود ندارد و یا همه فعالیتها در 

ابتکاری وجود دارد.  یها دی در تعداد طرحمدرسه در سطح محدود هست تا جایی که رشد محدو
جهانی تولید  یها ها نتیجه عالقه معلمان و مدیران است که گاهی توسط شرکت بعضی از این طرح

ها بصورت پراکنده و  ؛ بنابراین تالششود یکننده تکنولوژی آموزشی مثل اپل و پیرسون حمایت م

تراتژی در مورد توسعه آموزش سیار و یا حتی و رهبران هنوز یک اس شود یپشتیبانی نشده توصیف م

 (.GSMA, 2011) اند اینکه آیا باید استفاده شود را اتخاذ نکرده

موبایل، تجهیزات  های یبیشتر تجهیزات شخصی دانش آموزان در زمان مدرسه با ممنوع کردن گوش
استفاده از ها توسط معلمین خاموش است. معلمین در امریکا  iPodها و  MP3 playerبازی و 

 های یها را دارای پتانسیل آموزشی بیشتری نسبت به گوش CDکامییوتری و  یها اینترنت، برنامه

را منحصراً یک  MP3 player. بیش از نیمی از معلمین دانند یدیجیتال م یها موبایل در بین رسانه

%(. تقریباً همه 69)جایی در مدارس ندارند  کنند ی%( و احساس م54دانند ) یوسیله سرگرم کننده م

 % آنان معتقدند که در مدارس جایی ندارند64و  دانند ی%( موبایل را عامل حواس پرتی م85معلمین )

(GSMA, 2011.) 

سیار موجب تقویت قانونی آن شد. بطور مثال  یها یدر برخی نقاط، نگرش منفی به استفاده از فناور

 2011ل داشت که توسط دادگاه تجدید نظر در آپریل نیویورک چندین سال قانون منع استفاده از موبای
بعد از به چالش کشیدن والدین وضع شد. در امریکا تقریباً تمام کودکان در آمریکا دسترسی به 

 .کنند یسال در خانه با یک موبایل زندگی م 9تا  6% از کودکان بین 93موبایل دارند.  یها یگوش

بسیار رایج شده است. حدود دو سوم کودکان اظهار  هوشمند در میان مشتریان جوان یها یگوش

 (.Shuler,2009) اند استفاده کرده iPhonداشتند که قبالً 

%( هستند که به ندرت به کودکان اجازه استفاده از موبایل 20به هر حال بخش قابل توجهی از والدین )
 .دهند یو یا اصالً اجازه استفاده نم دهند یرا م

% 79ها موبایل شخصی داشتند و  % از دانشجویان کالج97، 2008ت سیسکو در سال بنا بر مطالعه شرک 

ها کامییوتر شخصی داشتند. در مطالعات اخیر دانشگاه تگزاس آمده که حداقل نیمی از دانشجویان  آن

 .Campus Technology,2008)هوشمند دارند ) یها یگوش
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 نتیجه گیری

حیات اجتماعی یعنی تغییر مداوم رو به رو  یهاچالشترین بشر در قرن بیست و یکم با یکی از مهم 

است. برای تربیت افرادی که توانایی اثرگذاری و قدرت همسویی با این تغییرات را داشته باشند، باید 

 نظام یادگیری به طور اعم و نظام آموزش و پرورش رسمی به طور اخص مورد توجه قرار گیرد.
مشکل اساسیِ عدم  رسد یسیار در این سه کشور بنظر م های یتکنولوژبا توجه به بررسی استفاده از 

مؤثر و مثبت  یها منفی و بازدارنده آن به جنبه یها استفاده از این تکنولوژی، تغییر نگاه عمومی از جنبه

آن است تا مدیران آموزشی بتوانند به سمت استفاده از آن حرکت کنند. همان طور که ذکر شد این 

مثل آمریکا و انگلیس  ای یشرفتهفارغ از توسعه فناوری، در همه جا، از کشورهای پ فرهنگ سازی
 گرفته تا کشور در حال توسعه خودمان ایران ضروری است.

. افتد یکه یادگیری در یک محیط ثابت و ایستا اتفاق نم یا ، دورهکنیم یما در عصر اطالعات زندگی م

در آینده نزدیک طراحان برای طراحی  رود یاست. انتظار میادگیری سیار زندگی ما را دگرگون کرده 
غنی، راهبردهای یادگیری مشارکتی و قابل  یها یادگیری سیار، یادگیرنده محوری، رسانه یها برنامه

 انعطا  را مورد توجه بیشتر قرار دهند. آینده یادگیری سیار، یادگیری همزمان
است که در نتیجه 1

اتفاق می افتد. یادگیری همزمان در حقیقت نوعی یادگیری  2ه به شبکهسیار وابست ظهور فناوریهای

 های یط. در محشود یالکترونیکی است که در آن برای انتقال آموزش از ابزارهای سیار استفاده م

آموزشی و امکانات فناوری تعادل ایجاد شود.  یها یادگیری همزمان، تالش بر آن است که بین خواسته

مناسب برای برپایی چنین محیطهای یادگیری را  های ینهد بسترهای مناسب، بتوان زمامید است با ایجا
 فراهم نمود.

که به سرعت در حال رشد و پیشرفت هستند و همچنین  هایی یو تکنولوژ ها یدرمیان سایر فناور

بیعت ویژه سیار به دلیل ط های یاند، فناور الکترونیکی که به حوزه یادگیری ورود پیدا کرده یها رسانه

که همانا پوشش فراگیر وسهولت دسترسی و استفاده از آن است، اهمیتی ویژه دارد. عدم توجه به 
جدی اجتماعی و فرهنگی میان همه  های یباستفاده بهینه وصحیح از آنها، موجب بروز مشکالت و آس

در آینده برای تبعات منفی را  تواند یسنی بخصوص کودکان و نوجوانان شده که قطعاً م یها گروه

ارتباطی دنیای  های یدهاخیر تلفن همراه به عنوان یکی از پد یها جامعه به همراه داشته باشد. در سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ubiquitous Learning 

2- Mobile Technologies Networked) 
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امروز در بین تمام اقشار جامعه گسترش پیدا کرده و حتی بسیاری از دانش آموزان در دوره ابتدایی نیز 

 به آن دسترسی دارند.
استفاده از تلفن همراه را در بین کودکان و نوجوانان  توان ینمبه گفته بسیاری از اساتید ارتباطات 

برای استفاده درست ازآن ارائه داد که نیاز به عزم ملی از سوی  ییها راه حل توان یممنوع کرد ولی م

در  تواند یمسئوالن فر هنگی دارد. استفاده از تلفن همراه مثل چاقو است که بکارگرفتن آن هم م
جان آدمی را بگیرد. کودکان و  تواند یوبه حیات آدمی کمک کند و هم م مواردی صحیح باشد

مانند بلوتوث، پیامک و فیلمبرداری  هایی یژگینوجوانان وقتی با تکنولوژی تلفن همراه که دارای و

درس خواندن را دارند و این بی توجهی افت تحصیلی را  ی، دیگر کمتر حوصلهشوند یاست، آشنا م

 (.1394دانش بر، به دنبال دارد )

که استفاده از موبایل توسط نظام  بینیم یدر بررسی انجام شده در کشورهای آمریکا و انگلیس و ایران م 
بجای ممنوعیت کلیِ استفاده از  رسد یآموزش و پرورش ممنوع شده است که در این مورد به نظر م

مفید بود تا  یها و به فکر راه حل تلفن همراه در مدارس، باید راهکارهای علمی و منطقی اتخاذ گردد

یادگیری  های یتدرست از تلفن همراه و یادگیری سیار را فراهم کرد و بتوان از قابل یبسترهای استفاده

 سیار بهترین استفاده را برد.

با توجه به اهمیت ذکر شده در استفاده از یادگیری سیار و ضرورت برنامه ریزی برای بهره گیری از 
ه یادگیری سیار برای ارتقاء نظام آموزشی خواهد داشت، پیشنهادات زیر برای توسعه هر چه امکاناتی ک

 .گردد یسریعتر یادگیری سیار در مدارس کشورمان بیان م

مختلف برای رفع مقاومت اقشار  یها فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه -1
 مختلف

 ش پهنای باند جهت برقراری ارتباطات اینترنتیفراهم نمودن بستر مناسب مخابراتی و افزای -2

 یها پیشرفته ارتباطی نظیر کنفرانس های یسو سرو یا فراهم نمودن امکانات چند رسانه -3

 تصویری

 طراحی محتوای آموزشی مناسب و با کیفیت به منظور افزایش کارایی یادگیری سیار  -4

 یری سیارسازگار نمودن محتویات آموزشی موجود برای استفاده در یادگ -5

 یادگیری سیار قابل اجرا در ابزارهای سیار مختلف یها طراحی برنامه  -6

 تحقیق بیشتر به منظور اطالع از کارایی این نوع از یادگیری در سیستم آموزشی ایران -7

 استفاده تدریجی از یادگیری سیار دربرنامه درسی آموزش و پرورش -8
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  کودک و نوجوان یگروه سن یبرا یمذهب هایستاندا تحلیل محتوای

  کریمیفاطمه 

 

 چکیده      
ساختاری و محتوایی داستان زندگی اماام زماان )عاج( انجاام      تحلیل محتوایپژوهش حاضر، با هد  
هاا را نمایاان ساازد.  گفتنای اسات ایان جساتار،        هاای آن و کاستی های برجستهشده تا بتواند ویژگی

های پژوهش ای انجام گرفته است. یافتهاست و  با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه توصیفی و تحلیل

هایی چون عدم ذکار مناابع، واژگاان دشاوار و ..     شناسی ساختاری، مؤلفهدهد در بحث آسیبنشان می

ایی نظیر عدم هایی مانند عبارات ناپسند، و مزایها، کاستیای از داستانارزیابی شدند که بنابر آن در پاره

هایی مانند تارویج فقار و .. بررسای    ای دیده شد و در محور محتوایی نیز مؤلفهاستفاده از زبان محاوره

شد و نواقصی مانند مناسب نبودن مفاهیم با قدرت درک مخاطب و محاسنی نظیر عدم ترویج خرافات 
 در کل آثار دیده شد. 

 زمان )ع(، ساختار، محتوا.  شناسی، امامادبیات دینی، آسیب ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
های تعلیم و تربیت است کاه  ترین جنبهترین و اساسیتربیت و تقویت باورهای دینی و مذهبی از مهم

ترین یابد؛ یکی از معمولهای آموزشی ادامه میشود و در مدارس و دیگر ارگاناز نهاد خانواده آغاز می
ها در قالب داستان است، زیرا کودک با داساتان،  هبی، بیان آنهای آموزش و پرورش اعتقادات مذشیوه

کند و تاثیر ادبیات بطور عام و داستان بطور خاص، در روحیه و ذهن تر ارتباط برقرار میبهتر و راحت

 بشر غیر قابل انکار است.

و از هماین  کنند گیری شخصیت انسان ایفا میای را در تربیت و شکلها نقش سازندهها و قصهداستان

تکامل و تعالی بشر در ابعاد مختلف از این قالاب هناری باه بهتارین وجاه       جهت روی خداوند متعال

ها را ترین قصهبهترین و شیواترین و جذابسرا، هقص و خود به عنوان اولیناست استفاده نموده  ممکن

واالترین مضامین  ،حسنه هایاسوه ةجاوید خویش در اوج فصاحت و بالغت سروده و با ارائ ةدر نسخ

 آن تبیاین نماوده اسات    هاای اعتقاادی، اخالقای و عباادی در    هو مفااهیم تربیتای را در تماامی زمینا    

 (. 1388،1)اسالمیان،

قرآن بیش از هر چیز، کتاب دعوت دینی است. داستان هم یکی از ابزارهای آن بارای  »گوید: ویسی می

های قیامت، تصاویر نعیم و باره، همانند صحنهتان( در اینابالغ و تثبیت دعوت است و جایگاه آن )داس

-مثال  کناد نماید، تشریعاتی که بیان مای ی رستاخیز و قدرت خداوند اقامه میعذاب، دالیلی که درباره

 (. 213: 1389)ویسی،« موضوعات دیگری است که در قرآن آمده است زند و هایی که می
رساد کاه  بارای    ن، به دوران قبل از اسالم و عهد هخامنشایان مای  نخستین آثار مذهبی کودک در ایرا»

شادند و پاس از پاذیرش اساالم باا      های مذهبی ساخته مای باورمندکردن کودکان به مذهب و اسطوره
هاایی مانناد   های آنان کوشایدند. پاس کتااب   آموزش قرآن کریم به کودکان در تحکیم این دین در دل

 –)محمادی  « زبان روان و قابل فهم بارای کودکاان تادوین یافات    االنبیاء و سرگذشت ائمه به قصص

 (.46، 1380، 2قایینی، ج

ای لطیف و حساس دارند و نسابت باه بزرگسااالن، تواناایی کمتاری در درک مساائل       کودکان روحیه

مذهبی و اعتقادات دینی دارند، از این رو متولیان امر تعلیم و تربیت و نیز نویسندگان کودک و نوجوان 

های دینی و اخالقی را در قالب داستان برای کودکان بازگو کنند تا اثاری  بر آن داشته است که آموزه را
ها بر جای نهد و به باورپذیری دینای و پارورش معناوی آناان     تر در ذهن و اندیشة آنبه مراتب عمیق

بر فراوانای اسات،   کمک کند. شایان ذکر است که بیان مسائل دینی در قالب داستان نیازمند تامل و تاد 

های گاه جبران ناپاذیر بار روح و   انگاری و بی مباالتی در این امر سبب ایجاد آسیبزیرا کمترین سهل
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 شود.روان کودک و حتی گریز وی از دین و مذهب می

ها و آیات قرآن به بیان سرگذشت پیامبران الهی نظیر موسی )ع(، ابراهیم )ع( و هود)ع( بخشی از سوره
های مذهبی که متناند. ای زیبا و هنرمندانه ساخته و پرداخته شدهرد و این قصص به شیوهاختصاص دا

شاوند، باا قرارگارفتن در    های برگزیدة پیشین را شامل مای موضوعی تاریخی دارند و سرگذشت انسان

-مای های تاریخی را تحت الشاعاع قارار   ها خشکی روایتاند. این متنانگیزتر شدهقالب زبان ادبی دل

تاری در ذهان دارناد. بناابراین     گذارند و ماندگاری طوالنیتر بر مخاطب میدهند؛ اثری بمراتب عمیق

-مذهبی با ظهاور در ماتن  -های تاریخیای تنگاتنگ و دوجانبه دارند. شخصیتادبیات و مذهب رابطه

محتاوایی تاازه    ادبی با بیان موضوعات مذهبی هایرسند و متنهای ادبی به ماندگاری و جاودانگی می

 یابند.می

های اخالقی و پرورش باورها و عقاید مذهبی کودکان و نوجوانان گیری از ادبیات برای بیان آموزهبهره
های نوشته شده برای کودکاان مضامون ماذهبی    های کهن مورد توجه بوده است و اولین کتاباز زمان

داشتن الگوهای اخالقی و رفتاری مناساب،  داشته است. شایان ذکر است اعتقاد به وجود خدای یکتا و 

جاایی کاه دوران کاودکی بهتارین دوران بارای      موجب رشد و تعالی و بالنادگی انساان اسات و از آن   

-تواند نقش بسزایی در شکلتاثیرپذیری و الگویابی است از این رو توجه به ادبیات دینی و مذهبی می

 گیری شخصیت انسان داشته باشد.
هاا باه ساوی    ها و حرکات آن ها و اعتقاداتی برای تعالی زندگی انسانای از روشعهاگر دین را مجمو»

دانیم که بر تعالی انسان تأثیری مثبت داشاته باشاد و باه شاناخت او و     کمال بدانیم، ادبیاتی را دینی می

 (.   18، ش1378نامه ادبیات کودک، )پژوهش« حرکتش به سوی کمال مطلوب کمک کند
هایی را در ذهن کودک همترین بخش ادبیات تعلیمی است، زیرا ادبیات دینی بذر اندیشهادبیات دینی م»

رو ها بسیار موثر است و از همینکارد که تا پایان عمر با اوست و در اعمال و رفتار او با دیگر انسانمی

)حکیمای و کااموس،   « های ادیان توحیدی و غیرتوحیدی بسیار ضاروری اسات  شناخت درست آموزه

1383 ،87                                                                                                  . ) 

پای پیدایش ادیان است؛ زیرا ادیان بارای ظهاور و باروز و    بدون تردید قدمت ادبیات و هنر دینی هم» 
و تارویج، یعنای ادبیاات و هنار اساتفاده       های تبلیغرواج اندیشه و تعالیم خود معموال از بهترین شکل

هاای  ها و متون آسمانی )در ادیان وحیانی( و بهره گیری ادیان الهی از تواناایی اند. نگاهی به کتابکرده

کناد و  آموزد و به قلم سوگند یاد میبا قلم می« قرآن»کالم و تاثیر سخن به خصوص در دین اسالم که 
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-های ادبی و زیباشناختی زبان در ابالغ خویش استفاده مای ی از جنبهبعنوان آخرین و کاملترین دین اله

 (.                                  208، 1388)حکیمی و کاموس، « کند، اثبات ادعای فوق است
های تربیتی اسات و ابعااد دیگار تربیات مانناد:      تربیت دینی هد  غایی همة اقدام»به عقیدة محمدی، 

گیری شخصیت دینی باه  های اجتماعی و اخالقی با آن مرتبط هستند و شکلنبهجسم، عاطفه، عقل، ج

هاای یااد   های خاص متناسب با معیارهای تعالیم دینی در هر یک از جنباه معنی برخورداری از ویژگی
 (.110، 1391)محمدی،  «شده است

ج( به سبب گیرایای و  با توجه به مطالب عنوان شده، این نیاز حس شد که داستان زندگی امام زمان )ع

های معنوی نقد و بررسای شاود تاا اساتخراج     کنشگری نیز به دلیل دربرداشتن نکات اخالقی و ارزش

های برجستة متون و نیز فهم نواقص آثار، راهنمایی برای نویساندگان ایان حاوزه باشاد تاا باا       ویژگی

ی کودکان و نوجواناان باه رشاتة    تر و پربارتر براها، آثاری جذابتجدید نظر در خلق این گونه داستان
 تحریر درآورند.

 پیشینۀ پژوهش
هایی درمورد ادبیات دینی کودک و نوجوان و نیز قصص قرآنای و  گفتنی است تا کنون مقاالت و کتاب

های قرآن و زندگی امامان معصوم برای کودکان و نوجوانان به رشتة تحریر درآمده های داستانبازنوشته

ص دربارة داستان زندگی امام زمان )ع( نوشته شده برای گاروه سانی کاودک و    است. ولی به طور خا

ها و مقاالتی که به موضوع پژوهش حاضر مرباوط  نوجوان مطلبی بیان نشده است.  در ادامه، پایان نامه

 شوند.هستند، معرفی می
داختاه اسات.   ( به پژوهشی با عنوان تاری  ادبیات دینی کودک و نوجاوان پر 1388کاشفی خوانساری )

های کوچکی از معرفی اهل بیت )ع( به کودکان و نوجوانان در وی در نوشتار خویش کوشیده تا نشانه

هاای دینای بارای کودکاان و نوجواناان در ایاران و نیاز        قرون پیش را بازنمایی کند و نیز پیشینة آموزه

ور کشایده و در بخاش   های دینی کودک و نوجوان در دورة قاجار و پهلوی را باه تصا  چگونگی کتاب
 پایانی کتاب، فهرستی از آثار این حوزه در دورة پهلوی را معرفی است.

های داستانی کاودک درباارة زنادگی    ( در تحقیقی به بررسی ساختاری و محتوایی کتاب1390کاظمی)

باا   -هاا  های پژوهش، برخی از مفاهیم ارائه شده در داساتان براساس یافتهامام علی)ع( پرداخته است. 

برای آنان قابل درک نبود. افزایش سواد  -های شخصیتی و ذهنی مخاطبانتوجه به گروه سنی و ویژگی

گیاری  ها باود. انتخااب موضاوع مناساب و بهاره     ی داستانمذهبی بیش از ایمان مذهبی، مشکل عمده
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 از خای بر محتاوای  قاوت  نقااط  از -غیرمستقیم صورت به البته –نویسندگان از آیات قرآن و احادیث 

های بررسی شده با تاری  اشاره ز داستانا بسیاری موضوع مطابقت مسأله به باید پایان در. بود هاداستان
 .شودنمود که نکته بسیار مثبتی محسوب می

-، ویژه90تا  70های عاشورایی دهة شناسی داستان( در پژوهش خود، تحت عنوان آسیب1392ثقفیان )

شناسی محتوایی و ساختاری و عناصر داستان سی اثر در ایان  ی آسیببه بررس )ب و ج(ی گروه سنی 
دهد که برخی آثار متناسب با درک کاودک نیساتند،   های این جستار نشان میحوزه پرداخته است. یافته

 مفاهیم پیچیده و دشوار دارند و تصویرگری برخی آثار بسیار ضعیف و غیرهنری است.

داستان از زندگی حضرت نوح و  50بررسی ساختاری و محتوایی ( در جستاری با عنوان 1393گرگی )

شناسای  های مذکور را از جنبة اسطورهحضرت ابراهیم ویژة کودک و نوجوان پرداخته، همچنین داستان

هاا و مزایاای   هاا حااکی از آن اسات کاه کاساتی     و نیز سندیت تارخی نقد و بررسی کرده است. یافته
-تطابق مطالب با با اسناد معتبر تاریخی در برخی آثاار باه چشام مای     محتوایی و ساختاری و نیز عدم

ای داستان زندگی این دو پیامبر در هیچ یک از آثار بررسی شده، اشااره  خورد، همچنین به بعد اسطوره

 نشده است.

 

 روش پژوهش
رفتاه اسات.   ای انجام گجستار پیش رو، توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه

ویژه گاروه سانی ب و ج  بررسای شاده و      برای دستیابی به این هد ، محتوا و ساختار پانزده داستان
برداری و تحلیل شده اسات. معیاار پژوهشاگر بارای انتخااب      موارد مربوط به هر محور جداگانه فیش

هاا، کاانون   خانهتابها، گروه سنی مخاطبان بوده که با مراجعه به بخش ویژة کودک و نوجوان کداستان

های مدارس و مساجد تهیه شده است. الزم به ذکر است پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه
شناسی محورهای محتوایی و ساختاری در هر داستان با توجاه باه گاروه سانی     موارد مربوط به آسیب

 مخاطب همان داستان، استخراج شده است. 

 های پژوهشیافته
ها، مناساب سان و قاوة درک مخاطاب     کاربردن برخی واژهبهه از کلمات ناآشنا و دشوار: الف. استفاد

-شود. از ایان ها برایش دشوار است و این امر سبب دلزدگی او مینیست و خوانش و درک معانی واژه

ن آشنای استفاده شده در متبایست کلمات نارو نویسنده، عالوه بر توجه به کاربرد کلمات متناسب، می
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 اسات. را در پاورقی یا انتهای کتاب توضیح دهد، که در برخی آثار مذکور این مهم نادیده گرفتاه شاده  

مانند: منجلی، عناد، اقصی، منصبی )امام زمان نوشتة زهره فنایی(؛ انتظار فرج، موعود )امام زمان نوشاتة  
 سین فتاحی(. معصوم نوشتة ح14قصه،14فریبا کلهر(؛ حجت، کنیه، نایب خاص، ذوالقرنین )

ها، نویسنده، پند و اندرز و مسائل دینای را واضاح و صاریح    در برخی کتاب :ب. بیان آمرانه و مستقیم

کند و این از جمله مواردی است که با وجود تاکید فراوان صاحبنظران این حوزه در بیشتر آثاار  بیان می
کند که  این امار موجاب   را ایفا می خورد و گاه، نویسنده نقش مبلغ دینیمنتشر شدة دینی به چشم می

خواهم از امام زمان سخن بگویم )امام زمان نوشتة زهره شود. مانند: فرزندم میگریز کودک از کتاب می

بریم به احترامش از جا بلند فنایی(؛ ما باید دستورات دین اسالم را اجرا کنیم، هرگاه نام حضرت را می

مرادحاصل(؛ توجه و کمک به محارومین، احتارام باه پادر و      شویم )مردی که خواهدآمد نوشتة مهدی

 مادر و بزرگان و رسیدگی به آنان )امام مهدی اثر واحد پژوهش مسجد جمکران(.
ای و جمالت شعارگونه در متن، که باه ناوعی انادرز و    عبارات کلیشه : وجودج. گفته های شعارگونه

تواناد کااهش جاذابیت ماتن و دلزدگای      ، میکندموعظه را برای مخاطب کودک و نوجوان، تداعی می

شاود. مانناد: مهادی    ها به وفور یافت مای خواننده را به دنبال داشته باشد. این آسیب در این نوع کتاب

ظهور کرده است تا زمین را از عدل و داد پر کند، خوشایندترین کارها پیش خدا انتظار فرج است )امام 

شود )مردی که خواهد آماد نوشاتل   حضرت اسالم دوباره زنده می زمان نوشتة فریبا کلهر(؛ با آمدن آن
مهدی مرادحاصل(؛ برترین اعمال امت من اینست که از خدای تعالی انتظار فرج داشته باشند )آشانایی  

 معصوم نوشتة محمود میرزایی دالویز(. 14با 

بان نوشتاری که سبب دشواری ای در کنار زبکار گرفتن زبان محاوره ای:های محاورهد. استفاده از واژه
تونسات اوناو باا    شود مانند: محسن کوچولو از این کاه باباا نمای   خوانش و آسیب رساندن به متن می

خودش به سفر ببره خیلی ناراحت بود، بابا توپاو یاادت ناره )اماام زماان دوساتت دارم نوشاتة علای         

  عباسی(.
-بیان صر  تاریخی و فاقد خالقیت هناری  های بررسی شده دارایاکثر کتابه. مطالب گزارش گونه: 

-آورند از ایناند؛ لحن گزارشی دارند نه ادبی و به دلیل تاثیرپذیری از متون عربی، خسته کننده و مالل

توانند نظر کودک را که تمایل به نثر ساده و قابل فهم دارد، به خود جلب کنند، مانند: حضارت  رو نمی

معصاوم نوشاتة    14ر سامراء دیده به جهاان گشاود )آشانایی باا     ه.ق در شه255مهدی در نیمه شعبان 

محمود میرزایی دالویز(؛ مادر امام زمان ازطر  پدر، دختر یشوعا و از طر  مادر، نوة شمعون از یاران 

باشد. )امام مهدی نوشتة واحد پژوهش مسجد جمکران(؛ غیبت امام زمان به نزدیک حضرت عیسی می
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بت کوتاه و غیبت طوالنی که به غیبت صغری و کبری نیز مشهورند. )مردی شود: غیدو دوره تقسیم می

 که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل(.
: در برخی کتب بررسی شده، گاه اطالة کالم به گونه ایست که به اطناب ممال انجامیاده و   ز.اطالة کالم

 مانع جذب مخاطب شده است. 

هاای  ة داستانجود عبارات عربی در متن، از معایب عمدوح. آوردن جمالت و احادیث به زبان عربی: 
رود چرا که به سبب درگیرکردن ذهن مخاطاب بارای   شمار مینوشته شده برای کودکان و نوجوانان به

یاا  » سازد، مانندخواندن و ترجمه کردن این عبارات، خوانش و فهم متن را دشوار و گاه غیر ممکن می

)مردی که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل( که در این ماورد  «. کمقلب القلوب ثبت قلبی علی دین

 14قصاه  14« )نرید ان نمن علی الذین استضاعفوا فای االرض و....  »ترجمه فارسی آورده شده است و 

 معصوم نوشتة حسین فتاحی( که متاسفانه ترجمة آیه ذکر نشده است.
ی زندگی ائمه ، به نوعی وقایع مساتند تااریخی   هابا توجه به این که داستانط.عدم ذکر منابع و مآخذ: 

تواند به یک نوشته هستند، استفاده و ذکر منابع و مآخذ معتبر در پایان کتاب امری ضروری است که می

اعتبار الزم را ببخشد و به آن وجهة علمی دهد و قابل استناد و مرجع دیگر متون شود. متاسافانه، گااه   

شود که این امر منجر به کااهش  ن و نوجوانان، این مهم نادیده گرفته میدر آثار نوشته شده برای کودکا

-ویژه در متون تاریخی و مذهبی، شده است. شایان ذکر است این کاستی گاه، بی ارزش علمی آثار، به

کناد  اعتقادی و سست شدن باورهای مذهبی مخاطب را درپی دارد به این دلیل که خواننده گماان مای  

ه در کتاب، پایه و اساس علمی و تاریخی ندارند و خرافاتی بیش نیستند. در برخی از مطالب عنوان شد

هایی زیبا از چهارده معلام مهرباان   آثار بررسی شدة پژوهش حاضر، منابع ذکر نشده است، مانند: )قصه
معصوم نوشتة حسین فتاحی(؛ )خورشاید نیماه شاب نوشاتة     14قصه 14نوشتة سیدحیدر شاهزیدی(؛ )

شجاعی(؛ )بعد از نوزده نوشتة سید مهدی شجاعی(؛ )آشانایی باا چهاارده معصاوم نوشاتة       سید مهدی

 محمود میرزایی دالویز(.

 آسیب شناسی محتوایی
: برخی عبارات و مفاهیم انتزاعی بیان شده در کتااب هاای ماذکور بارای     الف.قابل درک نبودن مفاهیم

آمد؛ همان ابر سخنگو؛ همان که باا زباانی آشانا     کودک قابل فهم نیستند. مانند: فردا ابر سفیدی خواهد

گوید: مهدی ظهور کرده است. )امام زمان نوشتة فریبا کلهر(؛ جایگاه مهدی موعود، همچون جایگاه می
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معصاوم نوشاتة حساین    14قصاه،  14خضر و ذوالقرنین است، من حجت خدا بر روی زماین هساتم. )  

 فتاحی(؛ 
ها مستلزم رشد ذهنی کودک وری انتزاعی هستند که بیان آنمعجزات امب. عدم بیان صحیح معجزات:  

هاای  کااری و رسیدن او به مرحلة تفکر انتزاعی است و نیز شیوة بیان آن بارای کودکاان نیازمناد ریازه    

اند و و این امر الهی در حد یک خاصی است که متاسفانه در برخی موارد معجزات به خوبی بیان نشده
ته است. مانند: حکیمه به اتاق آمد و شروع به خواندن ساوره کارد. ناگهاان    تفریح و سرگرمی تنزل یاف

خواند. آن صدای کودکانه گفت: ساالم بار تاو ای    ای را شنید که او همراه او میصدای زیبا و کودکانه

عمه. )چهاده قصة آسمانی نوشتة نورا حق پرست(؛ با آمدن حکیمه به اتااق، کاودک از دامان ماادرش     

 معصوم نوشتة حسین فتاحی(.14قصه 14روی زمین نشست. )پایین آمد و 

چنادروز بعاد،   : در یک مورد بیان باور عامیانه و خرافی در داساتان وجاود داشات   ج.ترویج خرافات: 
دوباره مراسم عروسی برپا شد. این بار هم همان حادثه تکرار شد. ایان شاد کاه هماه باه ایان نتیجاه        

 معصوم نوشتة حسین فتاحی(. 14ه قص14رسیدند که من دختر شومی هستم. )

اعتناایی باه دنیاا و    رسد کاه رهبانیات و بای   : در یک مورد بنظر مید. ترویج فقر، گوشه نشینی و انزوا

پوشد. )ماردی کاه خواهاد آماد نوشاتة      شود. امام زمان لباس زبر و خشن میهای خدا تبلیغ مینعمت

 مهدی مرادحاصل(.
 اند.) امام مهدی نوشتة واحاد پاژوهش مساجد   ال عمر کردهس 2500: حضرت نوح ه. تضاد در روایت

جمکران(؛ در کتاب مردی که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل، نام پدر نرجس یوشاعار ذکار و در   

ی حسین فتاحی نام پدر نارجس یساوعا ذکار شاده اسات. در کتااب       معصوم نوشته14قصه 14کتاب 
نقل شده است که: در زمان غیبت کبری، بعضای از  معصوم حسین فتاحی از زبان امام زمان 14قصه 14

اسات. اماا در   اند، بدانید که هرکس چنین ادعاایی کناد دروغ گفتاه   مردم ادعا خواهند کرد که مرا دیده

کند. )پیرمرد افساار را  کتاب پرندة آرزو نوشتة مسلم ناصری شخصی به نام اسماعیل امام را مالقات می

کنای؟(؛ در چناد داساتان از    کشی؟ چرا حر  امام را گوش نمای کشید و گفت: اسماعیل خجالت نمی

اناد: فاطماه باه    کتاب آخرین بهار نوشتة ناصر نادری نیز، ذکر شده است که افرادی امام زمان را دیاده 
آرامی چشم گشود. در مقابلش جوانی نورانی، با صورت گندمگون و خال مشکی بر گوناة راساتش را   

من محمد بن الحسن صاحب  -مرد شاد شد و بهت زده پرسید: تو کیستی؟دید. )داستان زمزمة مبهم(؛ 

 الزمان هستم. )داستان دو سوار(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ کودک و نوجوان یگروه سن یبرا یمذهب هایداستان یمحتوا لیتحل

ای بیان شاده  در برخی آثار معجزات و کرامات به گونهو. عدم تفاوت بین معجزه و کرامات و شعبده: 

. مانند: در است که تفاوت بین معجزه و کرامت و شعبده مشخص نیست و معجزات باورپذیری ندارند
ای از ناور از  سرداب، جوانی در حالی که اطرافش پر از آب بود، در حال عبادت باود. ) داساتان هالاه   

 کتاب آخرین بهار نوشتة ناصر نادری(. 

در برخی موارد چهرة ارائه شده از انبیاء باا واقعیات همخاوانی    ز. مغایرت شخصیت انبیاء با واقعیت: 
معصاوم نوشاتة حساین    14قصاه  14را با زور و تهدید به ساامراء بردناد. )   ندارد. مانند: امام علی نقی 

 فتاحی(، که بکار بردن واژة تهدید در مورد این امام همام، چندان خوشایند نیست.

های فرا زمینی از امام زمان سابب  پرداخت و ترسیم شخصیت: ح.ترسیم چهرة مبالغه آمیز از امام زمان

تواناد باا آن ارتبااط    شود و کودک نمیو عدم باورپذیری در کودک میغیرعادی به نظر رسیدن داستان 

هاای کتااب   پندارد. که این ماورد در داساتان  یافتنی میبرقرار کند چون شخصیت مورد نظر را دست نا
آخرین بهار نوشتة ناصر نادری قابل مشاهده است. در این کتاب چهل قصه از زندگی اماام زماان ذکار    

ها کسی دچار مشکلی شده و اماام زماان گااه بطاور ناشاناس و گااه       این داستان شده است که در اکثر

 ای است که برای کودک پذیرفتنی نیست.کند که نحوة  بیان آن به گونهآشکارا مشکل را برطر  می

های مذکور فاقد عنصر خالقیت و زیبایی هستند؛ سبب تحریاک حاس کنجکااوی در    برخی کتابط. 

نمود عناصر داستانی از جمله: شخصیت پردازی، فضاسازی، تعلیق و گره افکنی شوند، زیرا کودک نمی
ها کمرنگ است؛ کل داستان خیلی واضح و صریح بیان شده و کمترین جای تامل و تفکری برای در آن

کودک باقی نگذاشته و به نوعی توانایی مخاطب را در تجزیه و تحلیل مطالب نادیاده انگاشاته اسات؛    

های بررسی شده، در افزایش سواد مذهبی موثرند نه باالبردن ایمان و اعتقاد مذهبی. باه  بعضی از کتاب
-زندگی امام زمان تنها از بعد مذهبی پرداخته شده و دیگر ابعاد زندگی ایشان مورد توجه قرار نگرفتاه 

 است. مانند: )مردی که خواهدآمد نوشتة مهدی مرادحاصل، امام مهدی نوشتة واحاد پاژوهش مساجد   

جمکران، آشنایی با چهارده معصوم نوشتة محمود میرزایی دالویز، آخرین بهار نوشاتة ناصار ناادری(؛    

 )امام زمان دوستت دارم نوشتة علی عباسی(.

هاا جالاب و   هایی نیز وجود داشت کاه عنااوین آن  شایان ذکر است در میان کتب بررسی شده، کتاب 
ادری(، )خورشید نیمه شب نوشتة سید مهدی شجاعی که جذاب بود. مانند: )پرندة آرزو نوشتة مسلم ن

دربارة مالقات عالمه حلی و امام زمان است(، )دست پااک، نویساندة زبردسات، راز و... از مجموعاه     

 های حیات پاکان نوشتة مهدی محدثی(.داستان
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 و پردازی، فضاسازی، استفاده از عنصر تخیل با توجاه باه سان مخاطاب و موضاوع داساتان      شخصیت

آید. مانناد:  ها مشهود بود و این مهم نقطة قوت آثار بشمار میتحریک حس کنجکاوی در برخی کتاب
معصاوم  14قصاه  14)حیات پاکان نوشتة مهدی محدثی(، )بعد از نوزده نوشتة سایدمهدی شاجاعی(، )  

 نوشتة حسین فتاحی(.

 آسیب شناسی تصویر 
هاای  این مورد در تصاویرگری کتااب  ت: الف.عدم تحریک حس کنجکاوی و بی بهره بودن از خالقی

-مذهبی نسبتا زیاد است و تصویر بیشتر جنبة تزیینی دارد و چیزی بیشتر از متن به مخاطب ارائه نمای 

کنند. مانند: )چهارده قصة آسامانی  کند؛ تصاویر جذابیتی ندارند و لذت دیداری را به کودک منتقل نمی
ی(؛ )اماام زماان از زهاره فناایی و تصاویرگری ماریم       از نورا حق پرست و تصویرگری غالمعلی مکتب

 جابری(؛)امام زمان دوستت دارم از علی عباسی و تصویرگری سیما بروجردی(؛

در کتاب امام زمان نوشتة فریبا کلهار و تصاویرگری   ب. عدم تناسب تصاویر با قدرت درک مخاطب: 
 نیستند. نوشین صفاخو، تصاویر حالت نمادین دارند و برای کودک قابل فهم

در کتاب امام زمان نوشتة زهره فناایی وتصاویرگری   ها: ج. عدم تناسب تصاویر ارائه شده با شخصیت

 است با شخصیت این دو بزرگوارمریم جابری، تصویری که از نرجس و حکیمه خاتون نشان داده شده

 همخوانی ندارد.

 گیرینتیجه
ویژه قصص انبیاا در  رغم اهمیت ادبیات دینی بهلیهای یاد شده، عنگری با توجه به تحلیلدر یک باهم

گوناه  گیری باورها و عقاید مذهبی کودکان و نوجوانان، متاسفانه در کشور ما حق این مطلاب، آن شکل

هاای  خورد؛ مطابق با یافتههای نسبتا فراوانی در این حوزه به چشم میکه باید، ادا نشده است و کاستی

هایی نظیر ذکر یا عادم ذکار مناابع، واژگاان دشاوار،      ساختاری، مؤلفهشناسی پژوهش، در بحث آسیب
هایی مانند ها، کاستیای از داستانهای شعارگونه ارزیابی شدند که بنابر آن در پارهعبارات عربی، جمله

ای های شعارگونه و مزایایی نظیر عدم استفاده از زبان محااوره عبارات ناپسند، کلمات نامأنوس و گفته

هایی مانند ترویج فقر و گوشه نشینی و عدم تحریاک حاس   در محور محتوایی نیز مؤلفه د داشت.وجو

کنجکاوی بررسی شد و نواقصی مانند مناسب نباودن مفااهیم باا قادرت درک مخاطاب در برخای از       
 ها و محاسنی نظیر عدم ترویج خرافات در کل آثار دیده شد. داستان
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های مذکور روشن است نیت اصلی نویساندگان برخای از   داستان گفتنی است با توجه به بعد آموزشی

و فراگیاری  « دیان »نویسی برای برجسته کردن اهمیت گیری خالقانه از شگردهای داستاناین آثار، بهره
و نکاتی نظیر تسلیم محض خداوند بودن، صبر و پایداری در برابر مشکالت، جهاد و تاالش  « اخالق»

داشتن به لطف پروردگار و ... اسات؛ اماا چاون ایان ترفنادها، ناخودآگااه و       در راه خدا، توکل و امید 

هاا قارار گرفتاه، نتوانساته     الشعاع استفاده از شیوة بیان مستندات و منابع تاریخی داستانناخواسته تحت
گوناه  گشا و موثر باشد. از این رو شایسته است که نویسندگان ایناست در این زمینه چنان که باید، راه

نگری بیشتر دست به خلق اثر بزنند و توانایی و استعداد خاویش را در جاذاب و   آثار، با درنگ و ژر 

ی آثار پرهیاز کنناد؛   های پیامبران بکارگیرند و از آفرینش عجوالنهویژه داستانگیرا کردن متون دینی به

هاای محارک   ولفاه چنین از کاربرد خالقانة عناصر داستان، صاورخیال، لحان و سابک صامیمانه، م    هم

یی که در افزایش گیرایی ماتن و جلاب مخاطاب تاثیرگاذار هساتند، بهاره       کنجکاوی و دیگر شاخصه
ای از اطالعات مذهبی در قالبی خشک و جویند؛ نیز این نکته را مد نظر داشته باشند که ارائة صرفا پاره

گریازی و  بسا موجبات دیان رسمی، کمترین اثری در اعتالی ایمان و باور مذهبی مخاطب ندارد و چه 

پرهیز مخاطب از گرایش به مذهب را درپی داشته باشد. امید که با درنظر گرفتن مطالب گفته شاده، در  

 تر و پربارتر برای کودکان و نوجوانان میهنمان باشیم.     آینده شاهد درخشش آثاری به مراتب عالی

 منابع 
زبیاا از کاودکی چهاارده معصاوم. مشاهد:       (. چهارده داساتان 1378رضا )اکبری زیدی، غالم -1

 موسسة فرهنگی انتشاراتی الشمس. 
های هنری داستان حضارت اباراهیم علیاه    (. جلوه1388براندوجی، نعیمه و نصیحت، ناهید) -2

 .315-292، ص 60و  59های قرآنی، سال پانزدهم، ش السالم در قرآن. نشریة پژوهش

ی ادبیاات دینای کاودک و نوجاوان     دربااره  پرساش  6های ده کارشناس و نویسنده به پاس  -3

 .73 - 43. ص 18ی ی ادبیات کودک و نوجوان، شماره(. پژوهشنامه1378)
های عاشورایی کاودک و نوجاوان   بررسی ساختاری و محتوایی داستان (.1392ثقفیان، آمنه ) -4

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.گروه سنی ب و ج. پایان 90-70در دهه 

(. چهارده قصة آسامانی. تهاران: کاانون پارورش فکاری کودکاان و       1385ت، نورا )پرسحق -5

 نوجوانان. 

 (. مبانی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: آرون.1383حکیمی، محمود و کاموس، مهدی ) -6
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 (. وضعیت دین کودکان در ادبیات. پایگاه اینترنتی تبیان.1390رضایی، مهسا ) -7

 های بهشت.زیبا از چهارده معلم مهربان. قم: گل های(. قصه1389زیدی، حیدر )شاه -8
 (. خورشید نیمه شب. تهران: ریحان1387شجاعی، سید مهدی ) -9

 (. بعد از نوزده. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1387شجاعی، سید مهدی ) -10

 (. امام زمان )عج( دوستت دارم. مشهد: منتظران ظهور.1388عباسی، علی ) -11
 معصوم. تهران: قدیانی. 14قصه،  14(. 1391ن )فتاحی، حسی -12

های زندگی امام علی )ع( )با تکیه  (. بررسی ساختاری و محتوایی داستان1390کاظمی، مینا ) -13

 های سنی الف، ب و ج( در دهاة هشاتاد.   های کودک و نوجوان )گروه ای از داستان بر گزیده

 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.نامهپایان

 (. امام زمان )عج(. مشهد: به نشر.1388ریبا )کلهر، ف -14
ی داستان نوشاته شاده دربااره   50شناسی ساختاری و محتوایی (. آسیب1393گرگی، نسترن ) -15

ی ناماه زندگی حضرت نوح و حضرت ابراهیم بارای گاروه سانی کاودک و نوجاوان. پایاان      

 کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

 اهد آمد. تهران: موسسة فرهنگی منادی تربیت.(. مردی که خو1389مرادی حاصل، امیر ) -16

 (. حیات پاکان. قم: موسسة بوستان کتاب قم.1383محدثی، مهدی ) -17
-های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال(. بررسی داستان1391محمدی، مهدی ) -18

ی از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زباان و بیاان. مجلاه    1380-1385های 

 ، شیراز: مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز.5العات ادبیات کودک مط
، تهاران:  1(. تااری  ادبیاات کودکاان ایاران. ج    1382محمدی، محمدهادی و زهاره قاایینی )   -19

 ی پژوهشی تاری  ادبیات کودکان و شرکت نشر چیستا. مؤسسه

 نشر: شهرزاد. (. آشنایی با زندگی چهارده معصوم.1390میرزایی دالویز، محمود ) -20

 (. آخرین بهار. تهران: پیام محراب.1383نادری، ناصر ) -21

 (. پرندة آرزو. مشهد: به نشر.1392ناصری، مسلم ) -22
 (. امام مهدی )ع(. ناشر: مسجد مقدس جمکران.1393واحد پژوهش مسجد جمکران ) -23

 (. تصویرسازی هنری در قرآن، سنندج: آراس. 1389ویسی، زاهد ) -24
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The Effect of Educational Computer Games on Improving 

Students' Academic Achievement, from the Viewpoint of 

Secondary School Teachers of Qarchak City in 1996-1996 

Dariush Norouzi
1
/ Ameneh Akbarsharifi

2
 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of educational computer games on 

enhancement of students' academic achievement from the viewpoint of high school teachers 

of Qarchak city in the academic year of 1996-95. The present study is a descriptive-survey 

method for the purpose of data collection. The statistical population of this study includes 

the first grade high school teachers in Qarchak city, whose number is 475, which according 

to the number of the population, using cluster sampling method, 197 secondary school 

teachers of the first period as Samples were selected. The data gathering tool was a 

questionnaire consisting of a researcher made questionnaire with 22 Likert scale questions. 

To determine the validity of the questionnaires, formal confirmation was used. As a result, 

the views of the supervisor and some of educational technology professionals were used. 

The validity and reliability of the questionnaire was used by the Alpha Cronbach method. 

In the Cronbach's alpha test, the reliability coefficient of the 94.5. In this research, SPSS 19 

software was used to analyze the data and in order to describe the data and analyze the data, 

the Chi-well-fitting test, t-single-variable, Friedman and Pearson correlation coefficient 

were used. According to the results of the study, from the viewpoint of high school teachers 

of Qarchak, the use of computer-based educational games affects the academic 

achievement of high school students of Qarchak, and the attraction component in 

educational computer games, with a mean of 3.96, has the greatest impact on academic 

achievement Students ranked first, and the creativity component of educational computer 

games, with a mean of 2.89, had the least impact on student achievement and was ranked 

sixth. There is also no significant difference between the views of teachers with different 

teaching styles, and all of them have a common view on the impact of computer-based 

educational games on students' academic achievement. 

Key words: Educational computer games, academic achievement, creativity, being 

native, attraction, being in group, high schools. 
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course at the Institute 
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Abstract 
Study to Evaluating the effectiveness of an e-learning course was conducted at the Institute 

Mehredansh Kerman. For this purpose consisted of participants in the e-learning course 

includes 70 people (42 women and 28 men) response to questionnaire about the 

effectiveness of the five dimensions. Factor analysis showed that the components explained 

81% of the questionnaire that the most important factor in assessing the overall 

performance and effectiveness of the lowest explained. Calculated based on the 

effectiveness of the seal which was held in the component evaluation, order and good 

coordination of behavioral factors - moral of good men and women of the middle class. The 

motivational factor of moderate men, but the women were too good. Overall performance 

of men and women in the course was average. T-test result showed that between men and 

women in terms of the effectiveness of motivational factors, order and harmony, and there 

are significant differences in ethical behavior. While the evaluation of the overall 

performance, there was no significant difference between men and women. 

  

Key words : e-learning, Evaluating, Effectiveness, Function. 
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Abstract 
Today, communications have broken their limits and they can be linked in many areas at 

any time and place. Social networks, including technologies that have been extremely 

influential in facilitating this. Given that social networks have infiltrated people in social, 

individual and in today's societies and have affected lifestyle, education, learning, work and 

knowledge, the discussion is not worth the while. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the role of social networks as a tool for teaching and presenting its executive 

solutions. The present paper is a review article and it is used to compile web searches using 

search engines, social networking Key words, teaching and learning, teaching methods, in 

valid databases such as Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science 

Direct, Google Scholar and library studies have been used in books and published scientific 

articles. Also in library searches of books, dissertations, publications published from 1396-

1384 (2016-2005), their number was surveyed in about 50 sources due to the huge overlap 

of these resources with each other Finally, 30 sources were selected as the main sources and 

used. The findings show that social networks as a modern information and communication 

technology in teaching and learning have been welcomed in recent years. In general, using 

these networks can be taken as a step towards the realization of educational justice. As a 

result, due to the large impact of the use of virtual social networks in education, it has to be 

scientifically and accurately planned and based on the lesson plan towards the widespread 

use of this technology in education, and the necessary conditions, taking into account the 

findings Curable science, culture-building among teachers and families, providing the 

infrastructure of hair Provide and train teachers for the proper use of the learning networks 

in each lesson. 

Key words: social networks, teaching methods, teaching and learning, executive 

strategies 
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Abstract 
The present study was conducted with the aim of influencing the school intelligence system 
in learning the students, from the viewpoint of high school principals in the first quarter of 
Qarchak city in the academic year of 1996-95. The present study is a descriptive-survey 
method for the purpose of data collection. The statistical population of this research 
includes high school teachers in Qarchak city, which is 475 people. According to the 
population size, using 197 cluster sampling method, Sample titles were selected. The data 
gathering tool was a questionnaire consisting of a researcher made questionnaire with 22 
Likert scale questions. In order to determine the validity of the questionnaires, formal 
reliability was used. As a result of the views of the professor and several experts of 
educational technology, the reliability of the questionnaire has been used. The Cronbach 
Alpha method has been used. In the Cronbach's alpha test, the reliability coefficient of the 
95.8 questionnaire In this research, SPSS 19 software was used to analyze the data and to 
describe the data from the lowest, maximum, mean, standard deviation, inclination, 
elongation, frequency table, absolute frequency, frequency percentage, and in the form of 
Tables and charts, and for analyzing the data from single-variable t-test, Chi test, and Zari 
Spearman correlation, ANOVA parametric test, independent samples t-test and Friedman 
test was used. According to the results of the research from the viewpoint of the first year 
high school principals in Qarchak, the implementation of the school intelligence system has 
an impact on improving the learning of the first-year students in Qarchak. Among the 5 
components of the school intelligence system, the component of using educational films 
3.35, in the classroom, the greatest impact and the use of smart fonts with an average of 
2.65 have had the least impact on improving student learning. The component of video 
projector use with an average of 3.34, in the second place, the component of the use of 
educational software with a mean of 2.91, in the third place, and the component of 
intelligent use with an average of 2.72 in the fourth rank and finally the smart writing 
component with an average of 2.65 is ranked fifth. Also, there is no significant difference 
between the views of teachers with different teaching histories, and all of them have a 
common view on the implementation of the school intelligence system on improving the 
learning of first grade high school students in Qarchak. 
 

Key words: Intelligence, Learning, Promotion, First Grade, Students. 
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Abstract 
Today, according to many educators, mobile learning, has found a special place among the 

various strata of the youth, especially young people, Therefore, in this research, we have 

tried to use this method in comparative study method and using the experience and 

achievements of this new method in the pioneering countries (USA and UK), this style of 

learning from the perspective of educational challenges, especially in Our official education 

system will be reviewed. Firstly, definitions and research on this subject have been 

addressed and will continue to address the comparative study of mobile learning in the 

United Kingdom and the United States and address the cultural and social challenges that 

each of these countries has in using mobile learning in schools. And then these challenges 

are compared with the characteristics and conditions of the schools in Iran, and finally, the 

conclusions and suggestions are presented. Overall, according to the survey, it can be said 

that the culture of education and the familiarity of learners and practitioners of educational 

systems with the applications and the benefits of mobile learning, can be effective in 

improving its use. As a result, the need for confidence building is the most important 

common challenge for the three countries in using mobile learning in the formal education 

sector of schools, while in the United States and Britain, suitable technical platforms and 

Internet infrastructures are available, but in Iran, technical framing also has to be 

challenged. Add cultural content. 

Key words: mobile learning, e-learning, distance education 
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The Pathology of Religious stories for Children 

and Young Adults 

Fatemeh Karimi
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Abstract 
Children, comparing to adults, have less competency in perception of theological issues. 

This being the case has made children and teens authors retell theological matters inform of 

tales in order to leave more everlasting impression on children’s and teens’ mind help their 

spiritual education in this way. Having this in mind, necessity was felt to derive rewritten 

forms of Imam Zaman’s stories due to their charm, action and ethical issues. To this end, 

content, structure have been investigated and cases regarding to each area were noted 

separately and then, they were put in distinct tables. Current study is a descriptive- 

analytical one, which has been carried out by applying library data collection tool. 

According to the findings of the studying tale structural pathology, factors such as reference 

state or it absence of state, Arabic phrases and slogan-like sentences have been evaluated 

and finally several shortcomings have been observed in some tales, for instance: presence 

of unfavorable phrases, slogan-like sayings and also advantages like not using colloquial 

language.In case of content also, shortcomings including promotion of poverty and solitary, 

lack of curiosity drive and lack of coordination of concepts with readers’ perception ability 

of some stories and advantages such as lack of superstitious promoting have been observed 

in all the selected works. 

 

Key words: Theological Literature, Imam Zaman, Content Structure, Story 

Elements 
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