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

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

 هیئات اظهارنظررا پس از داوری و  ین حوزه مطالعاتیو پژوهشگران ا نظرانصاحبپژوهشی استادان، 

 CDو نساخه کیای از آن  3توانند مقاالت خود را به همراه می مندانعالقه. رساندیمه به چاپ یریتحر

 نهایی به دفتر مجله ارسال نمایند.

 

 شرایط و ساختار شکلی مقاله

باوده و در  یپژوهشا -د دارای محتاوای علماییامقاله ارسالی جهت چااپ در فصالنامه با -1

ارائاه و  یالمللانیبو  یداخل یاهنفرانسکو  هاشیهماز در یداخلی یا خارجی و ن یهانشریه

 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 و فونت Xp2007 Word افزارنرممقاله با  -3

ناام خاانوادگی و ناام نویسانده یاا  اسبار اساحارو  الفباا  بیابه 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 اولیاادگیری یشناسروان ،(1393) فریبرز؛ خانی، محمدحسین ،درتاج(: 1مثال )

 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی

 چااپ ناوزدهم، فریاده مشاایخ،، ترجماه درسی مادارس یزیربرنامه ،(1382) لف، الوی(: 2مثال )

 .انتشارات مدرسهتهران: 

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

 صفحات مقاله.نشریه: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

، فناوری اطالعاات و ارتباطاات در علاوم تربیتایفصلنامه ، «آموزاندانشیادداری دانش سالمت 

 .113-130 پاییز، صص ،21شماره 

 هند بود.منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خوا -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 شوند.کامل منابعی کمشخصات  -6

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

 (.68: 1393، درتاج: )ر داخل پرانتز گردد. مثالشماره صفحه یا صفحات مورد استفاده د

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

 درج شود.

 دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد. یهامقاله -9

اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن  صحت و 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 یمجله به مقاالت هیریتحر هیئت -12
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 یفارسی و با همان ساختار و اطالعات در پاورق
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 سردبیرسخن 
 قیو از طر یتیعلوم ترب ازجملهو  یعلم یهاعرصهنو در همه  یهاشهیاندبه  یابیدست 

 ،یشناسیهستمحکم  هاهینظربر  دیبا هاپژوهش نیو ا شودیمحاصل  یعلم لیاص یهاپژوهش

 باشد. یمبتن یشناسارزشو  یشناسمعرفت ،یشناسانسان
 ،یتیو علوم ترب یدر حوزه روانشناس یمتون دانشگاه ریاذعان نمود که در پنجاه سال اخ دیبا 

بود  قیعم یقدربهمسئله  نیدر ا یده و خودباختگدر غرب بو یتیاز علوم ترب یاترجمهاقتباس و  اساساً

تالش بوم  هرگونهو  رفتیمبه شمار  یو نخبگ یدر کشور عالمت خبرگ لیاص ریغ هیرو نیکه ا
 یتا حدود زی. اکنون نشدیممحسوب  یو ضعف خرد علم یسوادکماز  یعرصه نشان نیدر اشناسانه 

و در علوم  یدر علوم انسان دارشهیرو  یفلسف قیحقا است لکن در اثر آشکار شدن یتفکر ناروا باق نیا

 رنگ باخته است. یقدر یتیترب
در کشور ما  یو روانشناس یتیدر علوم ترب قیروش تحق یهاکالسو  هاکتاب مینیبیم نکهیا 

است  لیدل نیاست بد رفتهیپذ ریتأث انهیگراعملو  یستیتویپوز یهادگاهیداز  داًیشد ریدر چند دهه اخ

شده  غفلتالزم جهت توسعه علم  یو ارائه راهکارها یپردازهینظردر  یشناختبوم یهایژگیواز که 

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

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

 قیعم لیتحو هک یپس از انقالب اسالم یهاسالاست که چرا در  نیا یاساس ساالخارج است لکن 

از همان  عمدتاً جیرا یما و متون آموزش یهادانشگاهاست، همچنان  وستهیابعاد به وقوع پ یهمهدر 
 ر کرد:ذک توانیمخصوص  نیدر ا لی؟ چند دلکنندیم یرویپ یو پس تحصل یتحصل یکردهایرو

افراد که  یو برخ امدهیبه عمل ن یبه علوم انسان یتوجه کاف ریاخ یهادههنخست: در  لیدل 

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

 کند. یدبانید یفرهنگ لیاص کردیدانش را با رو یمرزها

تصور غلط را داشتند و  نیا یاعدهدانش است.  یسازیبومدوم عدم درک درست  لیدل 

در غرب  موجود یبا تجارب علم یو مخالفت جد دور انداختن یعلم به معنا یسازیبومدارند که 
عرصه  نیبوم شناسانه در ا قاتیو تحق یعلم لیاص یهاتالشاز فهم غلط  زیتفکر غلط ن نیاست. ا

که  دانندیم یخوببه یتیدر علوم ترب قیدانش و تحول عم یسازیبومدر  میفه فراد. اشودیم یناش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز کند  موجود یهاشهیاندو نقد  جانبههمه لیحرکت خود را از تحل دیحوزه با نیدر ا یپرداز هینظر

 .هاشهیاند ینه نف
 ران،یا یدر مراکز آموزش عال یتیدر علوم ترب قیاغلب استادان روش تحق کهآنم سو لیدل 

را تنها روش مقبول به حساب  یتیو علوم ترب یدر روانشناس قیاز روش تحق یغرب یهاافتیدر اساساً 

 نیکه به نظر ما ا ندینمایم یمعرف یعلم یاز فضا دور شدنآن را،  ریحرکت غ هرگونهو  آورندیم
ذکر نمود  توانیم زین یگرید لیاست. دال یمل ریو موجب تحق یعلم ونیتوالسینوع کاپ کی یقطرز تل

 فوق اکتفا شد. لیاختصار به سه دل تیکه جهت رعا

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

به تحول علوم  لیاص یقیبا نگارش مقاالت تحق کمک کند و یتیدر حوزه علوم ترب قیحقا نییو تب

محترم  نظرانصاحبعالمانه  یو نقدها شنهادهاینظرات، پ دیتردیبرساند.  یاری یبوم کردیبا رو یتیترب
 خواهد بود. یتالش علم نیدر ا چراغ راه ما

 
 

 حسن ملکی

 سردبیر فصلنامه پیام فرهیختگان

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی(علوم تربیت) ختگانیفرهفصلنامه پیام  
 1395، زمستان 4سال اول، شماره 
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 پایهتک یهاالسکآموزان با دانش
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 دهکیچ
. هاستسنتاجتماعی و توانایی همنوایی با معیارهای گروه، خلقیات و  رشد اجتماعی، برقراری روابط

ترین عاملی است که در اجتماعی شدن کودکان نقش دارد. بعد از خانواده، مدرسه و کالس درس مهم

تحصیلی یکسان یا مختلف به دو گروه مجزای  هایپایهحضور تعداد  ازنظردرس  هایکالس

. هد  از انجام این پژوهش شوندمیدرس چندپایه تقسیم  هایکالسو  پایهتکدرس  هایکالس

است. برای  پایهتک هایکالس آموزاندانشچندپایه با  هایکالس آموزاندانشمقایسه رشد اجتماعی 

ن پژوهش در شهرستان میامی انتخاب یجامعه مورد نظر ا آموزاندانشنفر از  120 هد ن یدستیابی به ا

ها از آزمون تی و مانوا شدند. در تحلیل داده گیریاندازهرشد اجتماعی وایلند و با پرسشنامه معتبر 

نمرات رشد اجتماعی  کالس چندپایه با آموزاندانشج نشان داد تفاوت رشد اجتماعی یاستفاده شد. نتا

 آموزاندانش. نمرات رشد اجتماعی باشدمی دارمعنی>p 001/0در سطح  پایهتککالس  آموزاندانش

سه یاست. در مقا پایهتک هایکالس آموزاندانشچندپایه بیشتر از نمرات رشد اجتماعی  هایسکال

بودن( در  یمشغولیات، ارتباطات و اجتماع) اجتماعیمالفه رشد  7مالفه از  3مشاهده شد بین  هامالفه

 وجود دارد. >p 01/0 سطحدر  داریمعنیتفاوت  آموزاندانشن دو گروه یا

 پایهتکهای های چندپایه، کالسرشد اجتماعی، کالس ها:کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
 .دارد نیاز هاآن انتظارات برای کوشش و تا حدی آنان با توافق دیگران، با سازگاری به اجتماعی زندگی

از  ترس دستخوش که افرادی یا دارند دیگران مشکل با ارتباط برقراری برای که افرادی تعداد روزافزون
هستند؛  اجتماعی انزوای و افسردگی دچار اضطراب، که نوجوانانی یا و اندماعیاجت برخوردهای

قابل توجه در جوامع مطرح  ایمسئله عنوانبه را آن مرتبط با هایعامل و اجتماعی رشد مشکالت

 دیگرعبارتبه ؛به زبان ساده یعنی اینکه فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند 1رشد اجتماعی .کندمی

ای رسید که با ها همنوایی کند و به مرحلهقتی فرد یاد گرفت که با معیارهای گروه، خلقیات و سنتو

شعاری ) استاش ارتباط و تعاون داشته باشد گوییم که از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته جامعه

 (.1370نژاد، 

 افت کاری،بزه چون مواردی بروز در که هستند آن از گوناگون حاکی پژوهشی هایداده 

، 2)لیبرمن خورندمی چشم به اجتماعی رشد در ای به همراه ضعفمدرسه ناسازگاری و تحصیلی
تقلید،  یمرحله( گزارش نموده است که رشد اجتماعی پسران شامل سه 1380) زاده(. فاتحی 1989

تقلید و تعادل  اطاعت، اضطراب، یمرحلهافتخار به شخصیت و تعادل اجتماعی و در دختران از چهار 

های خانواده، گروه اجتماعی و مدرسه های مذکور، عاملکند. در فرایند گذر از مرحلهاجتماعی گذر می

 این در کنند.می ایفا سزایی به نقش آموزاندانش اجتماعی رشد در مربیان و اثرگذار هستند. معلمان

 شعاری) دارد برعهده حیاتی نقش موزآدانش به جامعه هایارزش و هنجارها در انتقال مدرسه میان،

های ارتباطی و مهارت آموزش گروهی برای هایفرصت آوردن فراهم با تواندمی (. مدرسه1380نژاد،

های تحصیلی حضور تعداد پایه ازنظرهای درس کالس .کند کمک آموزاندانشبه  رشد اجتماعی،
تقسیم  3های درس چندپایهو کالس پایهتکهای درس یکسان یا مختلف به دو گروه مجزای کالس

برای گام برداشتن در این مسیر امکانات بیشتری را به همراه دارند  چندپایههای شوند. کالسمی

و  شودمییا بیشتر( تشکیل  پایهسهتحصیلی )دو،  چندپایهاز  چندپایه(. کالس 1389)آقازاده و فتحی، 

، چندپایه هایکالس در .دهدمی آموزشی یک معلم آن، در تمام طول سال تحصیل آموزاندانشبه همه 

 (.1382)کیایی،  کنندمیمتفاوت، شرکت  هایمهارتو  هاتواناییدر سنین متفاوت و با  آموزانیدانش
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1. Social development 

2. liberman 

3. Multigrade classroom 
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را جزء  هاکالسدرس چندپایه وجود دارد. برخی این  هایکالسمختلفی به  هاینگاه 

را  هاکالسبعضی دیگر، وجود این  و ؛برداشته شود که باید از میان دانندمیمعضالت نظام آموزشی 
 هایکالس. بررسی ادبیات آورندمیوپرورش بهینه به شمار فرصتی برای یک عمل آموزش مثابهبه

متحده و آموزش پیشرفته )نظیر ایاالت هاینظامدر  دهدمینشان  های اخیردرس چندپایه، در سال

. به دیگر سخن، در کشورهای شوندمیعمدی ایجاد  صورتبهدرس چندپایه  هایکالسکانادا و ...( 
، در پایهتکدرس  هایکالسپیشرفته با وجود امکان دسترسی به آموزش و تسهیالت برای برگزاری 

 معطو  است. چندپایهدرس  هایکالسبه سمت ایجاد  هانگاهدوره ابتدایی 

چندپایه کیفیت آموزش را  یهاکالس( معتقدند ماهیت تدریس در 1996) برنرمانسون و  

چندپایه در هلند از استرس این  هایکالس( در مصاحبه با معلمان 1996) یمنو  دهدمیکاهش 

یک ضرورت شناخته  عنوانبهچندپایه در بسیاری از کشورها  هایکالس. توسعه دهندمیمعلمان خبر 
 (.1382فضلی، ) است شده

در زمینه  تحقیق 65منتشر کردند، ضمن بررسی  1995سیمون و یمن در تحقیقی که در سال  

استاندارد را در  هایتست نتایجمتحده انجام شده است، در ایاالت آنمورد  33چندپایه که  هایکالس

 کهدرحالیبا چندپایه مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که عموماً نتایج برابر هستند،  پایهتک هایکالس

چندپایه در کالیفرنیا نشان  هایکالس. بررسی تأثیرات اندکردهگزارش را  هاییتفاوتدیگر،  تحقیقات
و برقراری ارتباط  گروهیفرصت خوبی برای انجام کار  کهاین ضمن هاکالس این ،دهدمی

 ساززمینهو  برندمی، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را نیز باال کنندمی فراهمبا یکدیگر  آموزاندانش

 نظراتبه  آموزاندانش، شودمیامر سبب  ایندیگر هستند که خود  هایپایه آموزاندانشدوستی با 
چندپایه از طر   هایکالس کهدرصورتی، دهندمینشان  درمجموع هابررسیهمدیگر اهمیت بدهند. 

 .(1382کیایی، ) بودمسئوالن و والدین حمایت شوند، بسیار موفق خواهند 

 آموزاندانشبر کیفیت آموزش و رشد  چندپایههای ر کالستأثیرات متفاوت مشاهده شده د 

ها چه حضور در این کالس کند کهاین مسئله را بیان می ،ها برای کشورهای مختلفدر این کالس

 گذارد؟می آموزاندانشتأثیری بر رشد اجتماعی 
شرفت یپ، عزت نفس و یهای اجتماعسه مهارتیو مقا یبررس»ای با موضوع نامهپایان یمدد 

ن یهد  از انجام ا یبه انجام رسانده است. و «پایهتکه و یهای چندپاکالس آموزاندانشن یب یدرس

های کالس آموزاندانشهای اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت درسی بین پژوهش را، مقایسه مهارت

و یک نفر ن تحقیق مشتمل بر دویست و شصت یان نموده است. گروه نمونه ایب پایهتکچندپایه و 
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پسر چندپایه( است که در  هفتادوپنجدختر و  وششپنجاهو  پایهتکپسر  هشتادویکدختر و  ونهچهل)

در پایه پنجم ابتدایی به تحصیل اشتغال داشتند. در این تحقیق از سه ابزار:  82-83سال تحصیلی 
لم ساخته های اجتماعی و آزمون ریاضی معنامه عزت نفس پوپ، پرسشنامه رشد مهارتپرسش

مستقل برای مقایسه دو  tها، آمارهای توصیفی مناسب و آزمون آوری دادهاستفاده شد. پس از جمع

 پایهتکهای چندپایه و کالس آموزاندانشهای این پژوهش، بین گروه به کار گرفته شد. به استناد یافته
 آموزاندانشدارد و  های اجتماعی و پیشرفت درسی تفاوت معناداری وجودمیزان مهارت ازنظر

 آموزاندانشهای اجتماعی و پیشرفت درسی باالتری را نسبت به های چندپایه، مهارتکالس

عزت نفس  ازنظر( پایهتکهای چندپایه و نشان دادند. بین این دو گروه )کالس پایهتکهای کالس

تحصیلی(، میانگین عزت نفس ) نفسهای عزت تفاوت معناداری مشاهده نشد و فقط در خرده آزمون

 (.1383، یمدد) بودباالتر  پایهتکهای چندپایه نسبت به کالس آموزاندانشهای نمره
انجام شده است  چندپایههای ای در رابطه با کالسدر بسیاری از کشورها تحقیقات گسترده 

ها در رسییک ضرورت شناخته شده است. بر عنوانبه چندپایههای زیرا در این کشورها توسعه کالس

توسعه بندی بر اساس سن هنوز درحالدهند که گر چه روش گروهایاالت مختلف آمریکا نشان می

ها برای ها، این کالسشود، اما در برخی از ایالتمی چندپایههای هایی با کالساست و مخالفت

ها را دغام کالسها، معلمان پیشنهاد ادر بسیاری از مدرسه متخصصان آموزشی یک انتخاب برتر است.
اند؛ زیرا معتقدند، افرادی که در جامعه و خانواده زندگی ها را برداشتهاند و حتی دیوار کالسکرده

ها بنابراین، برای اینکه کالس ؛ای از زندگی واقعی باشدکنند، چند سنی هستند و آموزش باید نمونهمی

توانند در یک کالس حاضر شوند. متفاوت میآموزانی با سنین انعکاسی از زندگی واقعی باشند، دانش
الس بر کتأثیر ساختار  «چندپایههای در کالس آموزاندانشتسابات کا»با عنوان  یقیانو در تحقیمار

آموز نفر دانش 1900ق ین تحقیرا مطالعه نموده است. در ا ییدوره ابتدا آموزاندانش یلیرد تحصکعمل

ه کنشان داد  یاضیق در درس رین تحقیج ایحضور داشتند. نتا ییهای سوم، چهارم و پنجم ابتداپایه

 پایهتکهای کالس آموزاندانشانحرا  استاندارد کمتر از  0.1 چندپایههای کالس آموزاندانشنمرات 

 یآمار ازنظرشتر شد و یچهارم و پنجم ب یعنیهای باالتر های مشاهده شده در کالساست. تفاوت
 (.2009انو، یمار) داددار نشان معنی

های چندپایه باعث های کالسنشان دادند که برنامه پاوان و میلر بروس در تحقیقات دیگری 

ها شده و نتایج بهتری از آموزش سنتی داشته است. پاروان، ارتقای سطح آموزش در بسیاری از مدرسه

درصد( در  58) چندپایهی هاداد و متوجه شد که اکثر کالس مورد مطالعه در آمریکا و کانادا انجام 64
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ها از وضعی درصد آن 52اند و در مورد بهداشت روانی نیز تری داشتهها، موفقیت بیشپاسخ به تست

 65منتشر کرد، ضمن بررسی  1995اند. سیمون و یمن در تحقیقی که در سال بهتری برخوردار بوده
های تحده انجام شده است، نتایج تستممورد آن در ایاالت 33که  چندپایههای تحقیق در زمینه کالس

مقایسه کرد و نتیجه گرفت که عموماً نتایج برابر  چندپایهیا  پایهتکهای استاندارد را در کالس

 چندپایههای بررسی تأثیرات کالس .اندهایی را گزارش کردهتحقیقات دیگر، تفاوت کهدرحالی هستند،
ن اینکه فرصت خوبی برای انجام کار گروهی و برقراری ها ضمدهد، این کالسدر کالیفرنیا نشان می

برند و کنند، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را نیز باال میبا یکدیگر فراهم می آموزاندانشارتباط 

به  آموزاندانششود، های دیگر هستند که خود این امر سبب میپایه آموزاندانشساز دوستی با زمینه

از  چندپایههای کالس کهدرصورتیدهند، نشان می درمجموعها بدهند. بررسی نظرات همدیگر اهمیت

 طر  مسئوالن و والدین حمایت شوند، بسیار موفق خواهند بود.

 روش
های دولتی شهرستان میامی که در کالس پنجم کل دبستان آموزاندانش هین پژوهش شامل کلیجامعه ا

بر اساس اطالعات گرفته شده از  .باشدارند، میل دیاشتغال به تحص 1390-1391 یلیسال تحص

مدرسه از این تعداد  39مدرسه دولتی است.  49آموزش پروش مرکزی میامی این شهرستان دارای 

در این مدارس  که آموزاندانشهستند. تعداد کل  پایهتک صورتبهمدرسه  10و  چندپایه صورتبه

ها کالس پنجمی هستند که حجم جامعه نفر از آن 730نفر است.  3912باشند، مشغول به تحصیل می

نفر از این  480باشند.ها پسر مینفر آن 370ها دختر و نفر آن 350دهند. این پژوهش را تشکیل می
اشتغال به تحصیل دارند. با توجه به  پایهتکهای نفر در کالس 230 وهای چندپایه نفر در کالس 730

نفری  730ای( و با توجه به حجم جامعه برای روش علی مقایسه)ام شده انج هاییابیزمینهمطالعات و 

های زش و وجود پرسشنامهیه با احتمال رکنفری در دستور کار قرار داده شده است  120تعداد نمونه 

 یه براکآمد  دست بهپرسشنامه سالم  120 درنهایتنفر مورد آزمون قرار گرفتند.  135دار مشکل
ها استفاده شد. بعد از تعیین حجم نمونه در اطالعات آن یهالیج تحلیق از نتایتحقهای فرضیه یبررس

گیری ای اعمال شد. در این نمونهچندمرحله یتصادف ایخوشهگیری مذکور روش نمونه یجامعه آمار

 سعی شد توازن جنسیت کنترل شود.

 ای است.مقایسه -طرح این پژوهش از نوع علی 
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شد. این پرسشنامه  استفاده 1مقیاس بلوغ اجتماعی واینلنداز پرسشنامه برای سنجش متغیرها  

های تحولی است که با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول یکی از مقیاس
 12گیرد و تا سال را در برمی 25مسئولیت سروکار دارد. گرچه این مقیاس گستره سنی تولد تا باالتر از 

 18تا  15سالگی،  15تا  12سالگی به بعد بین  12های مجزا دارد، اما از ، ساالهرسال سالگی برای

سالگی به باال سااالت مشترک دارد، با این حال  25سالگی و از  25تا  20سالگی،  20تا  18سالگی، 
داکثر مانده ذهنی به حهای عقبدر گروه ویژهبهتر و معلوم شده است که کارآمدی آن در سنین پایین

اند. در هر ماده تقسیم شده سالهیکهای ماده است که به گروه 117. این مقیاس دارای رسدمی

کننده های آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین یا خود شرکتنه از طریق موقعیت موردنیازاطالعات 

را  کارهاییچهوانایی . اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی روزمره تآیدمیبه دست 

به هشت طبقه تقسیم کرد: خودیاری عمومی، خودیاری در غذا  توانمیهای مقیاس را دارد. ماده
. 2و اجتماعی شدن جاییجابهخوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خودفرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، 

( را SQ) اجتماعیبهره ( و SA) اجتماعیتوان سن های شخص روی مقیاس میبا توجه به نمره

 محاسبه کرد.

زن( در هر یک از  10مرد و  10نفر )شامل  620مقیاس واینلند روی روایی و اعتبار:  

، هنجاریابی شده است. الزم به ذکر است که در این نمونه تعداد سالگی 30های سنی از تولد تا گروه
جه به اینکه اکثر افراد مورد آزمایش از طبقه و نیز با تو های سنی بسیار کم بودافراد در هر یک از گروه

ای را معر  کل جامعه تلقی کرد. ضریب پایایی با باز چنین نمونه تواننمیمتوسط جامعه بودند 

ماه بوده  9گزارش شده است، با این توضیح که فاصله باز آزمایی از یک روز تا  0.92نفر،  123آزمایی 
 است.

هایی را که کودک از هر ست آوردن بهره اجتماعی، ابتدا نمرهبرای به د(: SQ) اجتماعیبهره 

( معادل SAو سن اجتماعی ) کنیممیجمع کرده، آنگاه به جدول پیوست مراجعه  باهم گیردمیساال 

( را با استفاده از فرمول مربوطه SQ. سیس بهره اجتماعی )کنیممیرا پیدا  آمدهدستبهنمره خام 

شوند، یعنی هر دو یا به به یک واحد تبدیل می آمدهدستبه)سن تقویمی( CA و SA .کنیممیمحاسبه 
که روانشناس بر اساس آن و  است اینمره SQیعنی  آمدهدستبهسال یا به ماه حساب شوند. نتیجه 

ای که کودک که آیا نمره کندمیبا توجه به شناخت کودک و هنجارهای اجتماعی جامعه، قضاوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WINELEND 

2. Socialization 
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در رفتار سازشی است یا خیر. رفتار سازشی یعنی سازگاری فرد با توجه به سن گرفته نشانگر نقص 

 (.1385نامه مقیاس رشد واینلند، شیوه) فرهنگیخود در مورد روابط اجتماعی و 
برای فرضیه آزمایی این پژوهش با دو روش مطالعات  موردنیازاطالعات  درمجموع 

 یدانیهای مای با استفاده از روشاز مطالعات کتابخانهآوری شد. بعد ای و روش میدانی جمعکتابخانه

های فرضیه هاآنتر ل هر چه دقیقیو تحل ید تا با بررسیآوری گردها جمعاطالعات توسط پرسشنامه
 ن پژوهش به نتیجه برسند.ین پژوهش به چالش گذاشته شوند و اهدا  ایا

های مجزا برای پدر، مادر و خود در این راستا از پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نسخه 

نفر از والدین  27ها را تکمیل کنند. مجزا پرسشنامه صورتبهآموز تهیه شد و قرار شد که والدین دانش

 ها کمک شد.ها را نداشتند که در این امر به آنسوادی توانایی تکمیل پرسشنامهبه دلیل کم

 هایافته
های چندپایه و آموزان دختر و پسر کالساعی در دانشمقایسه رشد اجتم منظوربهدر این پژوهش 

ها آموزان با توجه به پاسخگویی آنتکالیف متفاوتی اجرا شد. رشد اجتماعی دانش پایهتکهای کالس

 و والدینشان به پرسشنامه رشد اجتماعی سنجیده شد.

یت در اولین مرحله ساختار کالس که متغیر مستقل این پژوهش است به تفکیک جنس 

 گزارش شده است. 1در جدول  ین بررسیا هاییافتهاز  ایخالصهه کقرار گرفت  موردبررسی

 

 تیجنس کیکبه تف آموزاندانشالس کساختار  یفراوان .1جدول 

 کل تیجنس  وضعیت ساختار کالس 

  پسر دختر 

 60 32 28 فراوانی پایهتک

 %50.0 %26.7 %23.3 درصد 

 60 29 31 فراوانی چندپایه

 %50.0 %24.2 %25.8 درصد 

 120 61 59 فراوانی کل

 %100.0 %50.8 %49.2 درصد 
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 یهاکالسساختار کالس در دو طبقه مجزای  ازنظرشود گروه نمونه مشاهده می 1در جدول  

اشتغال به  پایهتکهای نفر در کالس 60اند. از گروه نمونه قرار گرفته چندپایههای و کالس پایهتک
نفر از گروه نمونه در  60. همچنین باشندیمها پسر نفر آن 32ها دختر و نفر آن 28دارند که  تحصیل

نفر  59باشند. در کل ها پسر مینفر آن 29ها دختر و نفر آن 31خوانند که درس می چندپایه یهاکالس

 درصد پسر هستند. 50.8نفر معادل  51و درصد دختر  49.2از گروه نمونه معادل 
های کالس آموزاندانشبا  چندپایههای کالس آموزاندانشمقایسه رشد اجتماعی  منظوربه 

 گزارش شده است. 2از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج در جدول  پایهتک

 

 پایهتکچندپایه با  آموزاندانش. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه رشد اجتماعی 2جدول 

 N M Sd t df p یمیزان رشد اجتماع

 0.000 118 3.676 5.20 46.96 60 پایهتک آموزاندانش

    3.69 49.98 60 چندپایه آموزاندانش

 

-دانشمقایسه رشد اجتماعی  یبرا آمدهدستبه tمقدار شود مشاهده می 2که در جدول  گونههمان

و با درجه  3.676مقدار به  پایهتککالس  آموزاندانشنمرات رشد اجتماعی  کالس چندپایه با آموزان

آموزان رشد اجتماعی دانش دیگرعبارتبه؛ باشدمعنادار می (p<0/000در سطح ) 118آزادی 
ای که گونهتفاوت معناداری مشاهده شد به پایهتکهای آموزان کالسبا دانش چندپایههای کالس

آموزان د اجتماعی دانشهای چندپایه بیشتر از نمرات رشآموزان کالسنمرات رشد اجتماعی دانش

 ،های رشد اجتماعی شامل خودیاری در خوردنمقایسه مالفه منظوربهباشد. می یهپاتکهای کالس
جابجایی، ارتباط و اجتماعی بودن از  ،مسائل شغلی و مشغولیات ،خود رهبری ،خودیاری در پوشیدن

 تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

 های رشد اجتماعیانس چند متغیری )مانوا( مقایسه مالفهیل واریج تحلی. نتا3جدول 

 Value F 1Df 2Df P های چند متغیریشاخص 

 0.000 112 7 11.973 0.428 ییالیاثر پ

 0.000 112 7 11.973 0.572 زکلیو یالمبدا

 0.000 112 7 11.973 0.748 نگیاثر هوتل

 0.000 112 7 11.973 0.748 یشه رویر ینتربزرگ
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ها شود شاخص المبدای ویلکز مقایسه بین گروهمشاهده می 3که در جدول  گونههمان  

های مختلف رشد اجتماعی ن مالفهیدهد به نشان میک( p<0.0017.112F ,0.572=است )دار معنی
 یبررس منظوربهداری وجود دارد. در ادامه تفاوت معنی چندپایهبا  پایهتکهای کالس آموزاندانشدر 

 راهه گزارش شده است. یکانس یل واریج تحلین دو گروه نتایها در بتر تفاوتیجزئ

 
 های رشد اجتماعیمالفه یراهه برا یکانس یل واریتحل یجنتا .4جدول  

 S S df MS F P  هامالفه منبع تغیر

 0.000 25.303 103.602 1 103.60 اتیمشغول بین گروهی

 0.017 5.892 25.208 1 25.21 ارتباطات  

 یاریخود 

 دنیپوش
0.35 1 0.352 1.468 0.228 

 0.098 2.783 4.408 1 4.41 خود رهبری 

 یاریخود 

 خوردن
0.05 1 0.052 0.728 0.395 

 یاجتماع 

 بودن
73.63 1 73.633 56.472 0.000 

 0.528 0.400 0.008 1 0.01 ییجابجا 

   4.094 118 483.15 اتیمشغول خطا

   4.279 118 504.88 ارتباطات 

 یاریخود 
 دنیپوش

28.30 118 0.240   

   1.584 118 186.92 خود رهبری  

 یاریخود 
 خوردن

8.45 118 0.072   

 یاجتماع 
 بودن

153.86 118 1.304   

   0.021 118 2.46 ییجابجا 
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 آموزاندانشهای چندپایه با کالس آموزاندانششود مالفه مشغولیات می مشاهده 4جدول در  
 آموزاندانش(. بین ارتباطات p<0.0011.118F,25.3=دارد )داری تفاوت معنی پایهتکهای کالس

شد مشاهده  داریمعنتفاوت  پایهتکهای کالس آموزاندانشهای چندپایه با کالس

(=5.89,p<0.0171.118Fهمچنین بین اجتماعی بودن این دو گروه تفاوت معنی .) داری
(1=56.49,p<0.001.118F مشاهده شد و در تمامی موارد بیان شده )چندپایههای گروه آموزاندانش 

 تری داشتند.وضعیت مناسب

 گیرینتیجه
های کالس آموزاندانشهای آن در هد  از انجام پژوهش حاضر مقایسه رشد اجتماعی و مالفه

آموزان کالس انشاست. نتایج مقایسه رشد اجتماعی د پایهتکهای کالس آموزاندانشبا  چندپایه

ها معنادار شد. با بررسی مقادیر میانگین پایهتکآموزان کالس چندپایه با نمرات رشد اجتماعی دانش
( بیشتر از نمرات رشد 49.9های چندپایه )کالس آموزاندانشمشخص شد که نمرات رشد اجتماعی 

 است. یهپاتک( 46.9) یهاکالس آموزاندانشاجتماعی 

های و گفته هایافتهبسیاری از مبانی نظری هماهنگی دارد و به شکل مناسبی این یافته با  

( در پژوهشی با 1383) یهای مددتوان به یافتهکند. از این میان میهای پیشین را تأیید میپژوهش

« پایهتکه و یچندپا یهاالسکآموزان ن دانشیب یشرفت درسیسه عزت نفس و پیو مقا یبررس»عنوان 

 ازنظر پایهتکهای چندپایه و آموزان کالسمود. نتایج این پژوهش نیز نشان داده بود بین دانشاشاره ن
 های چندپایه،آموزان کالسمیزان عزت نفس و پیشرفت درسی تفاوت معناداری وجود دارد و دانش

وهش دارند. در این پژ پایهتکهای آموزان کالسعزت نفس و پیشرفت درسی باالتری نسبت به دانش

، یمددنبود )ها معنادار ها در آننفس نیز سنجیده شده بودند که تفاوتمتغیرهای دیگری مانند عزت

1383.) 
های گروهی، ارتباط عالوه بر انجام فعالیت ( عنوان شده است2003سون )کلیدر مطالعات و 

به مدت چند سال با  آموزانتر است. معموالً دانشعمیق چندپایههای آموزان با معلم، در کالسدانش

های های باالتر به افراد پایهآموزان پایهیک معلم در ارتباط هستند و این فرصت مناسبی است تا دانش

شود. همچنین، بر های خودشان هم میتر در یادگیری کمک کنند و این امر باعث تقویت آموختهپائین

و  شوندک امتحان دو نوبته ارزشیابی میها در بیش از یآموزان این کالساساس تشخیص معلم، دانش
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، از نظام مبتنی چندپایههای استفاده از کالس درمجموعتواند به شیوه خودش یاد بگیرد و هر کودک می

 .(2003سون، کلیتر است )وبر فرد یا پایه تحصیلی، ماثرتر و ارزان
این تحقیق یکسان  در مطالعات پیشین پژوهشی یافت نشد که متغیر وابسته آن با متغیرهای 

های ها کالسهای این پژوهش باشد. ولی تحقیقاتی مشاهده شد که در آنباشد و نتایج آن متضاد یافته

تحقیق در زمینه  65( ضمن بررسی 1995سیمون و یمن ) تفاوت معناداری نداشتند. پایهتکو  چندپایه
های استاندارد را در ست، نتایج تستمتحده انجام شده امورد آن در ایاالت 33که  چندپایههای کالس

بررسی تأثیرات  .مقایسه کرد و نتیجه گرفت که عموماً نتایج برابر هستند چندپایهیا  پایهتکهای کالس

ها ضمن اینکه فرصت خوبی برای انجام کار در کالیفرنیا نشان داد، این کالس چندپایههای کالس

کنند، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را دیگر فراهم میآموزان با یکگروهی و برقراری ارتباط دانش

شود، های دیگر هستند که خود این امر سبب میآموزان پایهساز دوستی با دانشبرند و زمینهنیز باال می
های آموزان به نظرات همدیگر اهمیت بدهند. بر اساس نتایج این فرضیه و تأیید نتایج پژوهشدانش

تری بر تأثیر مناسب پایهتکهای نسبت به کالس چندپایههای گیری کرد که کالسجهتوان نتیپیشین می

 آموزان دارند.رشد اجتماعی دانش
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 آموزاندانشنوین ارتباطی در یادگیری تحصیلی  هایفناوری هایآسیببررسی 

 علمان دوره،م ازنظرپایه پنجم و ششم ابتدایی پسرانه شهر مرند 

 93-94 تحصیلیدر سال 

 / حیدر علی زارعی اسماعیل دلیلی

 

 دهکیچ
 آموزاندانش تحصیلی نوین ارتباطی در یادگیری هایفناوری هایآسیببررسی  منظوربهمقاله حاضر 

شیوه  ازنظرروش تحقیق این مطالعه  گردید. انجام 93-94پسرانه شهر مرند در سال تحصیلی 

هد  کاربردی بود و جامعه آماری این مقاله، کلیه  ازنظرهمبستگی( و ) توصیفیات گردآوری اطالع

نفر که در سال جاری مشغول به خدمت  138پنجم و ششم ابتدایی شهر مرند به تعداد  هایپایهمعلمان 

ام انج گیرینمونهکه به دلیل کم بودن جامعه آماری و باال بردن روایی و اعتبار تحقیق  باشدمیبودند 

بود. گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق  آماریجامعهنگردید لذا حجم نمونه برابر با 

روایی سااالت پرسشنامه، توسط اساتید راهنما و  بخش صورت گرفت که 5ساال در  27ساخته با 

وپرورش صورت گرفت و پایایی پرسشنامه هم با آموزش تربیتی متخصصین گروه پژوهش علوم

آمد که  دست به 0.76ضریب آلفای کرونباخ برابر  که طوری صورت گرفت SPSSافزار ستفاده از نرما

 توصیفی هایروش آماری پژوهش حاضر از وتحلیل. برای تجزیهکندمیپایایی پرسشنامه را تأیید 

د. نتایج استفاده گردی SPSSافزار در نرم آزمون ویلکاکسون() استنباطیو  میانگین، انحرا  معیار()

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرند، ایرانه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، درسی(، گرو یزیربرنامه) کارشناس ارشد علوم تربیتی 

 نویسنده مسئول( ) رانیاشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالمی، مرند، استادیار روان

alizarei@iaukhoy.ac.ir 
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 آموزاندانشنوین ارتباطی و یادگیری تحصیلی  هایفناوری آن است که بین حاضر بیانگر پژوهش

 رابطه معناداری وجود دارد.

 سبک مدیریت، رهبری فناوری، فناوری آموزشی، فناوری اطالعات و ارتباطات. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 یهابیآس، با توجه به اینکه اندبودهاجه بسیاری مو یهابیآسجوامع بشری همواره با مشکالت و 

که توجه به  جهتازآنو  انددادهرا به خود اختصاص  هاهیسرماتوجهی از امور و اجتماعی بخش قابل

متخصصان  موردتوجه این امر همواره شودیمها منجر به پیشگیری و همچنین درمان آسیب هابیآس

شناختی و دانش مسلط عصر خویش معرفت نگاه هاآنبه  و است شدهواقع مختلف یهاحوزه در

نوین  یهایفناور (.1391نقیب السادات، اند )بوده هاآننگریسته و در پی تبیین چرایی و چگونگی 

وقوع  و هابیآسعواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر ظهور انحرافات اجتماعی  ازجملهارتباطی 

، عالوهبهبررسی باشد. تواند قابلاز جهات مختلف می نیونیهایفناوربزهکاری دارد. استفاده از 

 یمجاز یتفریحی و آموزشی در جامعه، در منزل و با فضا یکه به دلیل کمبود فضاها یبعضی از افراد

شدن آنان از  یباعث منزو تیدرنهاکه  رندیگیمنوعی انزواطلبی را پیش  جیتدربه، شوندیممشغول 

واقعی وجود خارجی ندارند  یکه در دنیا یو ارتباط با افراد بردارانبهره شدن ی. منزوشودیماجتماع 

، ممکن است آثار نامطلوب در کنندیمفعالیت  یمجاز ینابهنجار که در فضا یهاگروهو وجود 

جدید ارتباطی و اطالعاتی با  یهایفناور همان منبع(.کند )ایجاد  بردارانبهرهاجتماعی  یرفتارها

عامل برای  نیترمهمشوند که در حال حاضر  کاربردهبهکنترل شده  صورتبهیاد، باید داشتن فواید ز

پدیدار شده  یهابیآسافزایش کنترل و نظارت بر کاربران، شناخت رابطه استفاده از این فناوری و نوع 

 شودیمح مطر هاآموزشمبنا و اصل همه  عنوانبهآموزش دوره ابتدایی  ازآنجاکهاست.  بردارانبهرهدر 

 آموزاندانشلذا توجه اساسی به این دوره در ذهن  دیآیمسنگ زیربنای نظام آموزشی بشمار  درواقعو 

بنابراین این مطالعه ؛ (1391اعظمی، بندد )یمهستند که بر لوحی سفید و سینه نقش  ییهانقشاولین 

یبازرنت، تلفن همراه و اینت ازجملهپرکاربرد  یهارسانه کاربردهای مختلف درک و شناخت باهد 

 یهایفناورو درنهایت دستیابی به این موضوع که آیا  آموزاندانشو آموزشی در بین  یاانهیرا یها

 روانی اجتماعی، رفتارهای و در یادگیری و پیشرفت تحصیلی ییهابیآسنوین و اطالعاتی، 

یخوب با تمام ارتباطی و اطالعاتینوین  یهایفناور .ردیگیم نه، صورت یا کندمی ایجاد آموزاندانش

و  یآموزش، مسئوالن گذاراناستیسویژه نیز دارد که همگان به ییهابیآس و هایکاست و فوایدش، ها

ها به اینترنت و رسانه یهابیآسآگاه باشند. البته سخن گفتن از  هاآنباید از  یاجامعهوالدین در هر 

نیست، بلکه واقعیت این است که اینترنت دارای کارکردهای  هانآمعنای نفی این پدیده و نگاه منفی به 

مختلف، باعث  یهانهیزمآن در  یرساناطالعو  هادهیپدمنفی و مثبت است. دسترسی آسان به این نوع 
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 (.1388ملک احمدی، است ) ایجاد معضلی به نام اعتیاد به اینترنت در این فناوری جهانی شده

و  هاحوزهکه این  باشندیمو اطالعاتی دارای کارکردها و کاربردهای فراوانی  نوین ارتباطی یهایفناور

ای چون ایران به منزله ابزاری توسعهبرای جامعه درحال تواندیمو  ردیگیبرممختلفی را در  یهاجنبه

 یهایفناوربنابراین بررسی اثرات منفی کاربردهای ؛ آید شماربه تیپراهمبرای توسعه قلمداد شده و 

نوین ارتباطی شایسته توجه و عنایت خاص پژوهشگران، متفکران و مسئوالن است، لذا در جهت 

تا شناسایی وضع موجود  الزم باید انجام شود یهاقیتحقشناسایی ابعاد مختلف این پدیده، مطالعات و 

این ابزارها، از  و علمی صحیح و استفاده و آثار این مسئله، در سطح کالن، برای آموزش و کاربردها

الزم از  یهاآموزش در سطح خرد، هشدارها و همچنین ؛ والزم اتخاذ شود یهااستیسو  یزیربرنامه

 (.1388معیدفر، شود )و افراد داده  هاخانوادهو نهادهای آموزشی به  جمعی یهارسانه راه

 تئوری و پیشینه تحقیق

 نوین ارتباطی یهایفناور

مختلف زندگی  یهاجنبهو اینترنت(  )ماهواره اطالعاتی-ارتباطی یهایرفناوامروز انقالب  یدر دنیا

 افزارانسان، افزارنرم، افزارسختاطالعات در بردارنده  یانسان را تحت تأثیر قرار داده، استفاده از فناور

یب نقاست )پذیر امکان یاطالعات، در قالب اثربخشی این تکنولوژ یپویا است که فرآیند افزارشبکهو 

لینر و شناسد )ینمارتباطات است که مرز جغرافیایی  ی(. اینترنت انقالبی عظیم در دنیا1389السادات، 

 یاشبکه «اینترنت»دیمگیو  ازنظر(، تعریف اینترنت به دلیل سیال بودن آن دشوار است. 2001، 1دیگران

و  سازدیمتصل را به یکدیگر م یکار دفاتر و هاخانه که است ییهاشبکه از الکترونیکی

 یهاتیساتعاملی گوناگون و مشاهده  یتبادل پست الکترونیک، مشارکت در فضاها یمردم از آن برا

آن را چنین تعریف « 3مک کوایل»( و 2003، 2)دیمگیو رندیگیمبهره « شبکه گسترده جهانی» یاطالعات

زیرساخت ارتباطات دور در حال  که با استفاده از وستهیپهمبه یهاشبکهنظام گسترده جهانی : »کندیم

رایزنی  رندهیدربرگو  کندیمرا پشتیبانی  یاز انواع مبادالت و ارتباطات کامییوتر یحاضر شمار زیاد

گفتگو، پست الکترونیک و  صورتبه ییهاکنشبرهموب،  یهاصفحهو  هاتیسااطالعاتی،  یهابانک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Leiner, et al 

2. Dimaggio 

3. MaQuail 
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که فرا  ی(. در عصر2005، لیکوامک«)استالکترونیک  یانواع مختلفی از معامالت مالی و تجار

چنین قدرتمند در عرصه زندگی بشر شد. اگر  یمنکر متغیر توانیم، به سختی شودیمارتباطات نامیده 

اما نباید ؛ رودیم کار به علمی مقاصد یبرا دانش سازماندهی یچه بنا به تعریفی فناور

یباز(. در اینجا با توجه به اهمیت 1389سادات، نقیب الگرفت )زوایای منفی و ناهنجار آن را نادیده 

نوین  یهایفناور یهابیآسبیشتر با آن درگیر هستند از بین  یآموزدانشکه جامعه  یاانهیرا یها

 کنیم.اکتفا می هایبازارتباطی به بیان محاسن و معایب 

 1شناسیآسیب

بر  وارده یهابیآس علل صیتشخ و یشناس یماریب ،یشناسبیآس یمعن به یپاتولوژ

 اربرد داردک یستیز علوم در گسترده طوربه مورد مطالعه( است. این علم کهمشخص ) یستمیس

 جهت در هک یمطالعات تمام البته .باشدیم اربردک یدارا زین یانسان علوم در

قرار  یشناسبیآسسیستم خاصی قدم بردارند، در حیطه علم  یزابیآسارسازی عیوب و عوامل کآش

 یهابه صورتنوین  یهایفناورهای منفی است که در این مقاله جنبه یشناسبیآسند. هد  از دار

، روابط هاسنت ارزشها، و کندیمعزیز را با آن روبرو  آموزاندانش مختلف جامعه و افراد آن خصوصاً

هر  یطورکلبهو  کشاندیمرا در داخل آن با چالش مواجه کرده و به سمت نابودی  یلیتحصیریادگیو 

را  آموزاندانشتحصیلی  یریادگیهای نوین امنیت اجتماعی و نوع چالش و آسیبی که از طریق فناوری

حوزه ارتباطات،  نظرانصاحبیکی از « 2بل دیوید»(. از نگاه 1390پرور، جاندهد )یمتحت تأثیر قرار 

متعدد و  یهااندازهدر  یاانهیرامختلف  یهاشبکهفضای سایبر یک شبکه گسترده جهانی است که 

گوناگون و با قراردادهای ارتباطی  یافزارهانرمافزارها و شخصی را با استفاده از سخت یهاانهیراحتی 

 هرچند. دهندیمارتباط راه دور اساس فضای سایبر را تشکیل  یهایفناور. کندیمبا یکدیگر وصل 

و  ریگهمهایل قرن نوزده اختراع شده بودند اما مانند تلگرا  و تلفن، در او هایفناوربرخی از این 

نوین است در  یهایفناورها که شرط اصلی ظهور ها و باال رفتن توان فنی آنارزان شدن این فناوری

به  یاانهیرابنابراین فضای سایبر ؛ (1387چند سال اخیر اتفاق افتاده است )نقل از شریفی هوالسو،

 ازنظر. گرددیم، اطالق کنندیمی از افراد با یکدیگر دیدار و مباحثه مکانی الکترونیک که در آن گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pathology 

2. David Bell 
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دیجیتالی که  یهاشبکه یاانهیرا یهاستمیس لهیوسبهکه  فنی نیز فضای سایبر به معنای فضای اطالعاتی

ر زمینه غی به عبارتی هر .باشدیم، کندیمارتباط پیدا « اینترنت»یعنی  هاشبکههمه « مادر»با  تیدرنها

فضای سایبر تلقی  عنوانبه تواندیم دیآیمبه وجود « آنالین» یاانهیرا یهاستمیس لهیوسبهفیزیکی که 

بر جوامع  (. در این راستا، فضای سایبر دارای تأثیرهای گوناگونی1382خبرنامه حقوق فناوری، شود )

 د بود.گر خواهدر جامعه، جلوه معایبی قالب مزایا و در فضای واقعی است که در

 پیشینه پژوهش
اجرای طرح تصویری در  یاثربخشهای خود که برای بررسی میزان یزدچی و نجفی در پژوهش

به این نتیجه رسیدند که استفاده از نوارهای ویدیوئی تأثیر مثبتی در یادگیری  انددادهتدریس انجام 

های نوان بررسی تأثیر بازی(. انصاری پژوهشی را با ع1385نقل ازحاجیان نیا، دارد ) آموزاندانش

پایه دوم و سوم راهنمایی انجام داد به این نتیجه رسید که  آموزاندانشای بر عملکرد تحصیلی رایانه

بافی رابطه معناداری و جود ندارد ولی بین ای و افت تحصیلی و خیالهای رایانهبین استفاده از بازی

انصاری، دارد )ملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود ای و خالقیت و عهای رایانهاستفاده از بازی

سوم  یهاکالسپسر  آموزاندانشبر  یاانهیرا یهایباز(. احمدی در بررسی تأثیرات اجتماعی 1390

 یآموزاندانشدهند، در مقایسه با انجام می یاانهیرا یهایبازکه  یآموزاندانشراهنمایی نشان داد که 

. نتایج تحقیقات نشان اندمشابهردازند، از لحاظ وضعیت تحصیلی یکسان و پنمی هایبازکه به این 

در زمینه پیشرفت تحصیلی و انگیزه  هاپژوهشدر بسیاری از  یاانهیرا یهایبازدهد که استفاده از می

پور صدقصالحنقل از ندارد )باشد و در برخی دیگر نقش چندانی می بخشپیشرفت تحصیلی نتیجه 

دوره  آموزاندانشی در پژوهشی با عنوان اثر استفاده از کتاب فیلم در پیشرفت تحصیلی (. آیت1392

راهنمایی به این نتیجه رسید که کارایی تدریس معلم همراه با کتاب فیلم نسبت به تدریس تنها از 

(. مطالعه خزاعی و همکارانش با 1385نقل ازحاجیان نیا، است )طریق معلم یا کتاب فیلم بیشتر 

وضوع بررسی میزان وابستگی به رایانه و پیامدهای ناشی از آن در کودکان دبستانی شهر بیرجند در م

متوسط و در  %5/25کودکان شدید، در  %3/1نشان داد که میزان وابستگی به رایانه در  1385سال 

نیز  ؛ وودخفیف بود و همچنین میانگین نمره وابستگی به رایانه در پسران بیشتر از دختران ب 2/73%

های مثبت و منفی کار با رایانه ما را در استفاده هر چه بهتر توصیه کرد که داشتن آگاهی نسبت به جنبه

کمک کرد تا از رایانه در جهت  هاآنبه  توانیمو با افزایش دانش کودک و والدین  کندیماز آن یاری 
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مخرب  یهایباز یجابهخالق  یهایبازافزایش رشد و تکامل کودک بهره گیرد و مثل استفاده از 

بر  یاانهیرا یهایبازو همکارانش با موضوع ارتباط  یآباددولت(. پژوهش کسیری 1384خزاعی، )

نشان داد که بین میانگین  1390ساله شهرستان برخوار در سال  19الی  12کیفیت زندگی در نوجوانان 

 دادندینمانجام  یاانهیرا یهایبازو گروهی که  یاانهیرا یهایبازنمره کلی کیفیت زندگی در کاربران 

کیفیت زندگی بین دو گروه در ابعاد سالمت  یهاطهیحوجود داشت و همچنین در  یداریمعنتفاوت 

یبازهمچنین توصیه کردند که انجام  ؛ وآمد به دست یداریمعنروانی و سالمت محیط نیز تفاوت 

اثرات مثبت بر کیفیت  تواندیمشده تحت نظارت والدین  در مدت زمان کم و کنترل یاانهیرا یها

زندگی کاربران داشته باشد و در صورت پرداختن به آن در ساعات بیشتری از روز و درازمدت 

کثیری باشد )تواند تأثیر معکوسی نظیر تأثیر منفی بر سالمت روان و یادگیری تحصیلی داشته می

 که آنآموزدانشانی اجتماعی و وابستگی به تلفن همراه در های رو(. بررسی آسیب1390آبادی، دولت

صورت گرفت نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که  1390توسط پناهی و همکارانش در سال 

بین وابستگی به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت تحصیلی رابطه وجود دارد و همچنین بیان 

و نیز کاهش برقراری ارتباط عاطفی  آموزاندانشاه باعث افت تحصیلی در کرد که استفاده از تلفن همر

یمکه در طوالنی مدت اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد  شودیم شانیهاخانوادهنوجوانان با 

مناسب برای آموزش انجام شود تا فرهنگ صحیح استفاده از  یزیربرنامهبنابراین الزم است ؛ دینما

 (.1392پناهی، ) دیآمعه بوجود تلفن همراه در جا

بر مهارت اجتماعی و  یاانهیراآموزشی  یهایباز ریتأثتحقیقی که آتشک و همکارانش با موضوع 

با پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت  1390در سال  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

شد  هاآنیش پیشرفت تحصیلی انجام دادند مشخص شد که بازی آموزشی مورد نظر باعث افزا

دایمنشن بر انگیزه  یاانهیرا(. در تحقیق صدق پور و همکارش با موضوع نقش بازی 1392آتشک، )

در سال  آموزاندانشزبان و ریاضی  یهادانستهپیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش 

صالح صدق شد )آموزان انشد مشخص شد که بازی مورد نظر باعث افزایش پیشرفت تحصیلی 1392

 .(1392پور، 

 دختران بر همراهتلفناستفاده از  راتینقش و تاث یمطالعه ببران و همکارش با موضوع بررس جینتا

نشان داد که از  1390با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران در سال  یرستاندبی آموزدانش
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مطالعه  ی(. بررس1390ببران، شد )یم هاآندر  یلتحصی افت باعث همراه تلفن آموزاندانش دگاهید

( با یا-انهیرا یهایباز) دیجد یارتباط یآورفنرابطه  یو همکارانش با موضوع بررس یعباس

 نهایس یاجتماع پرسشنامهبا  رجندیدر شهر ب 1391-1390در سال  یکودکان دبستان یاجتماع یسازگار

 یامدر تم یاجتماع یسازگار نیت نشان داد که بصورت گرف یشناخت تیو پرسشنامه جمع نگیو س

 ،یوجود داشت )عباس یداریمعنرابطه مثبت و  یو سرگرم یباز یبرا انهیاستفاده از را زانیها با ممالفه

1392.) 

بر سالمت افراد که در  یاانهیرا یهایبازبه  ادیاعت ریزاده و همکارانش با موضوع تأث ینق مطالعه

 یاانهیرا یهایبازبه  ادیصورت گرفت نشان داد که اعت 1390در سال  لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 ییرایگ هشدر کالس و کا یآلودگخوابباعث  زین تیدرنهاکه  شدیماختالل در خواب  جادیباعث ا

و همکارانش  یگی(. محمد ب1390زاده،  ینقشد )یم انیدانشجو یلیباعث افت تحص تیدرنهاو 

دانشگاه علوم  انیدانشجو یلیتحص تیبر وضع نترنتیبه ا یوابستگ ریضوع تأثکه با مو یامطالعه

مشخص شد  ادندانجام د انگی نترنتیبه ا ادیکه با پرسشنامه استاندارد اعت 1388اراک در سال  یپزشک

 زین تیدرنهاشده و  نترنتیو ا انهیساعات استفاده از را شیباعث افزا نترنتیبه ا ادیاعت یطورکلبهکه 

و پر  یفرهنگ یهانهیزم جادیتوان با ا-یکردند که م انیب زیو ن شدیم انیدانشجو یلیعث افت تحصبا

و  یمقاالت علم یجستجو یفقط برا هاآنرا فراهم کنند که  یطیشرا ان،یکردن اوقات فراغت دانشجو

اطالعات  یفناور ریبا موضوع تأث ی(. مطالعه نجف1388 ،یگیمحمد بکنند )رجوع  نترنتیبه ا یآموزش

که  یآموزاندانشنشان داد که  85-84سال در  لیشهر اردب رستاندبی آموزاندانش یلیتحص شرفتیبر پ

 طرفهکیبحث  یسنت یهاکالسکه از  یبه کسان بتنس کردندیماستفاده  هایفناور نیهمراه معلم از ا

-دربارهخود  قیدر تحق سیا(. ر1385 ،ینجفداشتند ) یشتریب یلیتحص شرفتیپ کردندیممعلم استفاده 

و  متعلی متخصصان از هابرنامه هیاگر در طرح و ته یریادگیکه در  افتیدر یآموزش لمیف ریتأث ی

به  دنیدر رس نندگانیخاص ب یازهایبرنامه با توجه به ن نیا وکودک استفاده شود  یشناسو روان تیترب

(. بر اساس 1385 ا،ین انینقل از حاجخواهد بود ) زیآمتیشده باشد موفق نییتع شیاهدا  از پ
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 تیفیبر ک یاندک ریتأث خودیخودبه دیجد یهایآورکزما فن قاتیاز تحق آمدهدستبه یهاافتهی

یمفراهم  سیو تدر یریادگی یهاطیمح جادیا یفراوان برا یهاصتدارد، اما فر یریادگیو  سیتدر

و  یاانهیرا یهایباز یبا عنوان طراح ندگریکه دول یگرید قی(. در تحق1385 ا،ین انیحاجآورد )

را صر  کنند  یتا مدت زمان کندیم ختهیکاربران را برانگ هایبازنشان داد که  جیآموزش انجام داد نتا

از  یشتربی شمار اگر حال. شوند مندبهره یمسلط شوند و از باز یمربوط به باز یهامهارتتا بر 

 یهانشانهو  هاهد محتوا،  تیرعا ن،یشود مانند قوان در نظر گرفته یباز یعناصر در طراح

شود -یتر مو راحت عتریمختلف سر نیکاربران در سن یبرا یاز باز یریادگیکسب  ،یچندحس

 نترنتیبه ا ادیاز اختالالت اعت یبرخ یو همکارانش با موضوع بررس ی(. پژوهش چبب1392 ان،یروشن)

 جادیموجب استفاده نادرست از آن و ا نترنتیاز ا زحداشینشان داد که استفاده ب 2001در سال 

: نترنتیبه ا ادیبا موضوع اعت انگی(. مطالعه 2001، یچببشد )یم انیدر دانشجو یلیمشکالت تحص

که  یآموزاندانشکه  دیرس جهینت نیانجام شد به ا 2009که در سال  دیجد ینیالاختالل ب کیظهور 

نسبت  شانیهابتیغ زانیم زیو ن شدندیمدچار افت در مطالعه  ردندکیماستفاده  نترنتیاز ا ازحدشیب

 (.1998، انگیبود ) شتربی آموزاندانش هیبه بق

موضوعاتی که امروزه  نیترمهمیکی از  شودیمکلی از مطالعات، گفته  یبندجمعدر یک  

 وپرورشآموزش نشدمواجهکشور را به خود مشغول کرده است، نحوه  تیو تربتعلیم  اندرکاراندست

دقیق و  یزیربرنامهحاصل از گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و  یدهایتهد ها وفرصتبا 

نوین در  یهایفناوراین  ریتأثبا توجه به  ژهیوبهو استفاده از آن است.  یبرداربهرهاصولی برای 

راهم شود تا هم وزارت ف ییهانهیزمیادگیری و تغییر نقش معلمان ضروری است، -یاددهی یهاوهیش

زمینه موجود در جامعه معلمان را شناسایی کند و هم معلمان به شناسایی و ارتقای  وپرورشآموزش

 (.1392عباسی، بیردازند )در آموزش  ITو  ICTنوین نظیر  یهایفناورخود در کاربرد  یهامهارت
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 هامواد و روش
عنوان توصیفی و مقطعی به شمار ظ نوع تحقیق بهاین تحقیق از لحاظ هد  تحقیق کاربردی و از لحا 

آورد. توصیفی به این دلیل که هد  محقق از انجام این پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم 

که این مطالعه  جهتنیازامقطعی  ؛ و(1392استبصاری،است )خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع 

ی این پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد زمانی مشخص انجام پذیرفت. جامعه آمار یبازهدر یک 

. اندبودهدر حین تدریس  93-94پنجم و ششم ابتدایی مدارس شهر مرند که در سال تحصیلی  یهاهیپا

مذکور  یهاهیپاوپرورش منطقه مرند تعداد معلمان زن و مرد شاغل در طبق آمار اعالمی اداره آموزش

که به دلیل  اندبودهزن  هاآننفر  71مرد و  هاآننفر  67میان که از این  باشدیمنفر  138در سال جاری 

گیری انجام نگردید، حجم نمونه برابر با کم بودن جامعه آماری و باال بردن روایی و اعتبار تحقیق نمونه

دقیق و کامل  صورتبهنفر به سااالت  123نفر( که از این میان به تعداد  138جامعه آماری بود )

های شانسی و ناقص نفر به دلیل عدم همکاری و یا جواب 15ودند و بقیه که به تعداد جواب داده ب

 یریگاندازهنفر بود. ابزار  123بودند از لیست جامعه آماری حذ  گردید و جامعه آماری نهایی برابر 

ساال که پس از مطالعه منابع جدید داخلی و  27که  باشدیماین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 

ساال  5تنظیم شد که  آموزاندانشارتباطی در یادگیری تحصیلی  نینویفنآوررجی درباره تأثیرات خا

 5و  آموزاندانشساال دوم، در مورد روابط اجتماعی و رفتاری  5اول، در مورد یادگیری تحصیلی و 

و روانی  ساال چهارم، در مورد عوامل تربیتی 5ساال سوم، در مورد آثار سوء جسمانی فراگیران و 

بود. برای سنجش روایی سااالت پرسشنامه  یاانهیرا یهایبازساال آخر، در مورد  7و  آموزاندانش

 یتیتربآن در چندین نوبت توسط اساتید راهنما و متخصصان گروه پژوهش علوم  یهاگویه

مه در بین وپرورش مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت و همچنین برای اطمینان بیشتر، پرسشناآموزش

ها از  هیگوپخش و نظرات آنان در مورد  اندبودهچند نفر از همکاران و معلمین که جزء جامعه آماری 

قرار گرفت. برای به دست آوردن پایایی از ضریب  یموردبررسلحاظ داشتن ابهام و یا موارد دیگر 

ه پایایی پرسشنامه را تأیید آمد ک به دست/ 76آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برابر با 

افزار وتحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه در دو حالت توصیفی و استنباطی از نرم. برای تجزیهکندیم

spss22 در سطح آمار توصیفی اطالعاتی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و  ؛ کهاستفاده شد
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یز از آزمون ویلکاکسون تک متغیره در سطح محاسبه گردید و در سطح آمار استنباطی ن اریمعانحرا  

 اسمیرنو  مورد استفاده قرار گرفت. -و برای نرمالیته از آزمون کولموگرو   05/0داری معنی

 هایافته
برای  .کندیمتداخل ایجاد  آموزاندانشنوین ارتباطی در یادگیری تحصیلی  یهایفناورفرضیه اول:  

 آمدهدستبهاستفاده خواهیم کرد که اگر میانه  بیترتنیابهسون آزمودن فرضیه اول از آزمون ویلکاک

های نوین آوریبه معنای موافقت معلمین با فرض تداخل فن باشد، 3از مقدار فرضی  تربزرگ

  زیر است: صورتبهارتباطی در یادگیری تحصیلی است. فرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 تعداد سطح معناداری آماره استاندارد شده میانه متغیر

 123 0.00 9.596 2/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول1جدول )

از مقدار فرضی اختال  مثبت است  آمدهدستبه(، اختال  میانه 1جدول )با توجه به نتایج  

 95/0 کنیم بنابراین با اطمینان( فرض صفر را رد می0.05کمتر از ) یدارو با توجه به سطح معنی

یادگیری تحصیلی  های نوین ارتباطی درآوریمعلمان ابتدایی شهرستان مرند، فن ازنظرتوان گفت می

 .کندیمتداخل ایجاد  آموزاندانش

 دارد. ریتأث آموزاندانش و رفتاری در روابط اجتماعی یارتباطنوین  یهایفناورفرضیه دوم:  

 3از  تربزرگترتیب که اگر میانه  کنیم. بدینستفاده میبرای آزمودن این فرضیه از آزمون ویلکاکسون ا

 تأثیر آموزاندانشدر روابط اجتماعی و رفتاری  یارتباط نوین یهایآورفندهندگان پاسخ ازنظرباشد 

 زیر است: صورتبهدارد، فرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 عدادت سطح معناداری آماره استاندارد شده میانه متغیر

 123 0.00 8.619 4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم2جدول )
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است بنابراین فرض  05/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی2جدول )با توجه به نتایج  

 در روابط اجتماعی و یارتباط نوین یهایآورفنتوان گفت می 95/0کنیم و با اطمینان صفر را رد می

 دارد. تأثیر آموزاندانشرفتاری 

 .کندیمایجاد  آموزاندانشنوین ارتباطی آثار سوء جسمانی در یهایفناورفرضیه سوم: 

کنیم فرض صفر و مقایسه می 3سوء جسمانی را با مقدار فرضی  یمالفهبرای آزمودن این فرضیه میانه 

 زیر است: صورتبهفرض مقابل این آزمون 
 

 میانه متغیر
اره استاندارد آم

 شده
 تعداد سطح معناداری

 123 0.00 403/9 4/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم3جدول )

است و فرض  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی3جدول )با توجه به نتایج  

 نینو یهایآورفننده دهمعلمان پاسخ ازنظرتوان گفت می 95/0شود بنابراین با اطمینان صفر رد می

 نمایانگر بهتر این مطلب است. 6-4. نمودار کندیمایجاد  آموزاندانشارتباطی آثار سوء جسمانی در 

 تأثیر دارد. آموزاندانشبر عوامل تربیتی و روانی  یارتباطنوین  یهایفناورفرضیه چهارم: 

 زیر است: صورتبهفرض صفر و فرض مقابل این آزمون 

 

 تعداد سطح معناداری استانداردشدهآماره  میانه متغیر

 123 0.00 390/9 2/4 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه چهارم4جدول )

است و فرض  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی4جدول )با توجه به نتایج  

نوین  یهایآورفندهنده معلمان پاسخ ازنظرتوان گفت می 95/0شود بنابراین با اطمینان صفر رد می

 تأثیر دارد. آموزاندانشبر عوامل تربیتی و روانی  یارتباط

 ( اعتیادآوراست.یاانهیراهای نوین ارتباطی خصوصاً )بازی یهایفناورفرضیه پنجم: 

 زیر است: صورتبهفرض صفر و فرض مقابل این آزمون 
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 تعداد سطح معناداری دهاستانداردشآماره  میانه متغیر

 123 0.00 9.596 4.2 یادگیری

 (: آزمون ویلکاکسون برای فرضیه پنجم5جدول )

است بنابراین فرض صفر  005/0کمتر از  آمدهدستبهداری (، سطح معنی5جدول )با توجه به نتایج  

( یاانهیرا یهایازبنوین ارتباطی خصوصاً ) یهایآورفنتوان گفت می 95/0شود و با اطمینان رد می

 اعتیادآوراست.

 گیرینتیجه
نوین ارتباطی با داشتن مزایا و آسودگی و  یهایفناورکه  دهدیمنتایج حاصل از مطالعات نشان  

زیادی نیز هستند که این  یهابیآسدارای  اندکردههای که در زندگی عصر جدید ایجاد راحتی

و تحقیقات پژوهشی،  افتهیانجامبنابراین با توجه به مطالعات  باشدیم ترعیشادر بین نوجوانان  هابیآس

ریزی نشده در دسترس کنترل نشده بدون نظارت والدین و برنامه صورتبهها اگر این فناوری

جسمانی و  یهابیآستحصیل و  ترکقرار گیرد پیامدهای ناگواری نظیر افت تحصیلی،  آموزاندانش

آن نیز عواقب  تبعبهافزایش خواهد یافت که  یآموزدانشروانی و اجتماعی در بین جامعه 

 صورتبهنوین ارتباطی  یهایفناورناپذیری بر پیکره خانواده و جامعه وارد خواهد شد، لذا باید جبران

محتوا  تیدرنهاقرار گیرد و  آموزاندانشو با نظارت والدین و مسئوالن آموزشی در اختیار  شدهکنترل 

نوین ارتباطی بتواند  یهایفناورب شود که اصل آموزش را تحت تأثیر قرار ندهد تا انتخا یاگونهبه

 در امور تحصیلی و تربیتی ماثر باشد. آموزاندانشابزاری برای پیشرفت  عنوانبه

 شود.با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر به مخاطبین ارائه می

و ماثری  خوب ، راهنمایهایفناورعیوب و  والدین برای اینکه بتوانند در خصوص محاسن -1

های برای فرزندانشان باشند، باید در این زمینه، مطالعه و مشاوره کرده، اطالعات و مهارت

و پذیرش و  قبولقابلآنان برای فرزندان  یهاهیتوصتا  کنند روزبهخود را افزایش دهند و 

 دارای دقت و اعتبار باشد.

با رایانه در منزل، ضوابطی که قابلیت اجرا باشد، با نظر  برای تماشای تلویزیون و بازی -2

را متناسب با سن و دورة  هاییمحدودیت کنید. آن عمل خود به و فرزندتان در نظر بگیرید
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، رایانه و شنیاستیپلبندی و محدودیت، تحصیلی فرزندتان اعمال کنید هرگز بدون زمان

 .ابدیدربیک عادت و اعتیاد غلط  صورتبها ها، قرار ندهید تتلویزیون را در اختیار آن

خود و  یزندگ طیمح د،یایعادت مضر در ن کی عنوانبه هارسانهاستفاده از  نکهیا یبرا -3

و امور  یدست یکارها ،ینقاش ،ییگوقصه ،یخوانکتاب قیمثاًل از طر د؛یفرزندتان را متنوع کن

 ،ییمایشنا، راهیورزش ) ح،یتفر ها و مساجد،ها پارکها، کتابخانهرفتن به موزه ،یهنر

مثبت،  یهاتیفعال ریفرزندان شما به مطالعه و سا نکهیا یبرا نیو ...( و همچن یکوهنورد

خودتان  دیمنظور نبا نی. بددیدر عمل، مثالً اهل مطالعه باش دیبا زیمند شوند، خودتان نعالقه

 دیاز فرزندتان بخواه د،یرویم و مقابل آن به خواب دینینشیم ونیزیتلو یروروبه کهیدرحال

 تماشا نکند و به مطالعه بیردازد! ونیزیتلو

رشد  یکه برا موجود در بازار را یهایباز نیتا بهتر دیدقت کن یاانهیرا یهایباز دیدر خر -4

است، با مشورت افراد  دیفرزندتان مف یهامهارت ریو سا ییتجسم فضا ت،یخالق ،یذهن

 .دیزیجداً بیره نیز مبتذل و خشن یهایباز دی. از خردیخبره و مطلع، انتخاب کن

 یها توسط فرزندان، سبب بروز رفتارهااز حد رسانه شیکه استفاده ب میبه خاطر داشته باش -5

به درس  یعالقگیخانواده و ب یهاارزشبه  ییاعتنایو ب انهیپرخاشگرانه، خشن و انتقام جو

 ،یاانهیو را ییدئویو یهایو باز هالمیف یماشا. بهتر است هنگام تشودیم یریپذتیو مسئول

 لمیو در قالب ف یرواقعیغها صحنه نیکه ا دیده حی( توضنییپا نیاز سنفرزندانتان ) یراب

 را الگو قرار ندهند. گرانیباز یراخالقیاست و سخنان زشت و غ

 یو ذهن یفکر در بلوغ یارتباط نینو یهایفناور ریبه تأث یدر مطالعات بعد شودیم شنهادیپ -6

 پرداخته شود. ییابتدا آموزاندانش یو جسم
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 فناوری ارتباطات و اطالعات ویژهبهتأثیر تجهیزات آموزشی 

 ای فراگیراندر ایجاد انگیزه بر

  / مجتبی بهرامی / اعظم السادات رحیمی آزاده سادات رحیمی
 

 دهکیچ
پژوهش حاضر با هد  بررسی تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران انجام 

آن شامل  یپیمایشی استفاده شد و جامعه آمار -شده است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی

در مقطع تحصیلی ابتدایی در  91-92 تحصیلیه در سال کآن شامل کلیه معلمانی بود  یجامعه آمار

سااالت  .نفر مرد بودند 137 ونفر زن  513شهرستان فالورجان به تدریس اشتغال داشتند که شامل 

و اطالعات  ارتباطات ویژه فناوریاصلی این تحقیق دیدگاه معلمان را درباره تأثیر تجهیزات آموزشی به

بررسی نمود. ابزار تحقیق،  آموزاندانشیادگیری  –در ایجاد انگیزه برای فراگیران در فرایند یاددهی

ای لیکرت تنظیم شد. ضریب اعتبار درجه 5بر اساس مقیاس  پرسش 36پرسشنامه محقق ساخته شامل 

 سشنامه توسطپر روایی آمد. دستبه 90/0آلفای کرونباخ  ضریب کارگیریبهپرسشنامه با 

های این پژوهش از بسته وتحلیل دادهتجزیه منظوربهنظران و مدرسین دانشگاه تأیید شد. صاحب

 معیار( انحرا  میانگین و فراوانی، درصد) توصیفیافزار آماری در علوم اجتماعی در دو سطح آمار نرم

 آمد. عمل بهاستفاده تک متغیره، آزمون فرید منو تحلیل چند متغیری(  t آزمونو استنباطی )

 .انگیزه، فراگیران، مدرسه، فناوری اطالعات و ارتباطات :هاکلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسنده مسئول() یفارسآموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات rahimi.azade@yahoo.com 

  مدیر مدرسه، فوق دییلم آموزش ابتدایی 

  آموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 
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 مقدمه
توجهی از افراد انسانی را کودکان تشکیل داده و با توجه به اینکه آنان از ای بخش قابلدر هر جامعه

های راهنمایی د، روشباشنپذیر و شکننده میبرخوردارند و همچنین بسیار آسیب لطافت روحی باالیی

و هدایت آنان نیز از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است. تحوالت سریع اجتماعی و فرهنگی در 

که رشد و شکوفایی علمی و صنعتی  هراندازهجوامع امروز بر پیچیدگی روابط انسانی تأثیرگذار بوده و 

گردد. در این شرایط تر مییتر و تخصصشود نوع مشکالت فردی و اجتماعی نیز پیچیدهبیشتر می

ای روشن را آینده های دقیق،بینیهای علمی فراوان و پیشترند که همواره با تالشکشورهایی موفق

اندرکاران تعلیم و تربیت تر دستنمایند. در این میان آشنایی هر چه بیشبرای فرزندان خود ترسیم می

ها و تکنیک هانظریه روانی و همچنین – و تحوالت روحی ها با دنیای کودکان، نیازها، تغییرو خانواده

ویژه در روانشناسی و مشاوره بسیار ماثر و مفید است و باید آوردهای علمی جدید بهدست کاربست و

 (11: 1381حسین نژاد، ) قرار گیرد. موردتوجه

مکنون و  یر هر معدناند؛ اما طال و نقره دشده ریها به معادن طال و نقره تعبانسان ات،یدر روا 

 طوربهطال و نقره را ابتدا کشف و سیس، استخراج کند. در جامعه  نیو ا دیایب یکس دیاست، با دهیپوش

یمورد استقبال قرار م شتریهستند، ب بااستعدادتر نیرینسبت به سا هانهیزم یکه در برخ یافراد ،یعیطب

از جامعه انتظار  توانینم ،یارتباطات اجتماع لذا در .شوندیافراد مورد غفلت واقع م هیو بق رندیگ

 دیاست. با یضرور یانتظار، بجا و حت نیمعادن را کشف کند؛ اما در خانواده، ا نیداشت که تمام ا

 یو برا میشیندیمعادن ب نیبه ا دیکه با میما هست نیاما هستند و  یکه فرزندان، معادن خانوادگ میبدان

آنکه به  ی. برامیوجود آن معادن طال و نقره را باور داشته باش دیبا اول یول م؛یکن یزیرآن برنامه

را  هاآنو  میاموزیدر مورد کودکان ب دیبهره را ببرند، با تیخود نها یاز زندگ میفرزندانمان کمک کن

 یدانش و درک نیو خود را درک کنند. ا اموزندیکه در مورد خود ب میکمک کن زین هاآنو به  میدرک کن

کمک کند معنا و جهت  هاآنشود و به  یرومندیبه ابزار ن لیتبد تواندیم آورند،یبه دست م هاآنکه 

موضوع  نیبنده در انتخاب ا لیاز دال یکیها را داشته باشند. انتخاب نیو بهتر ابندیخود را ب یزندگ

و  ابندید را بخو یمعنا و جهت زندگ میکمک کن آموزاندانشمطلب است که به  نیهم زین قیتحق یراب

 راه را انتخاب کنند. نیبهتر

ها راه نیاز ا یکیجذب فرزندانمان به سمت دانش وجود دارد که  یبرا یگوناگون یهاراه 

 یبرقرار ییو توانا یریپذقدرت تحول لیاطالعات و ارتباطات به دل یاست. فناور یاستفاده از فناور
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است.  خورداردر انتقال دانش بر یه باشد، از نقش مهمآموزان داشتبا دانش تواندیه مک ایارتباط پو

. آوردیآموزان فراهم ممعلم و دانش یرا برا یقیتلف یبرنامه درس کیاز  یریگان بهرهکام هکنیا ازجمله

را فراهم  یانهیند، زمکآموزان القاء را به دانش ینیه بخواهد دانش معکاز آن شیب ،ینوع برنامه درس نیا

و  یفرد یهاآموزان و گسترش تجربهدانش یفرد یهاتیقابل ییوفاکان شکآن ام قیطره از ک کندیم

 .ابدییم شیها افزامستقل آن

جذب  یراحتمعلم، آن مطالب را به یاز سو یصورت کالمدانش به یارائه قیکودکان از طر 

 یدرس را برا یمعن هاآن که دهدیرخ م یطور فعاالنه زمانبه یریادگیبلکه  رند؛یگینم ادیو  کنندینم

 (95: 1387 ف،یوگر) کنند. یسازمفهومخودشان 

خالقانه  یهایهمکار یبرا یالهیعنوان وسبه تواندیم نیاطالعات و ارتباطات همچن یفناور 

 یهاتیشخص ای سندگانیکودکان و هنرمندان، نو نیب ی. همکارردیقرار گ مورداستفادهدر فواصل دور 

تفکر  یتوسعهجاد و یمنجر به ا تواندیم رد،یگیانجام م یکیاستفاده از پست الکترون با یلتخی –داستان

اطالعات و ارتباطات جهت  یاز فناور یریگبهره یهاکه راه کندیم انیها، بنمونه لیقب نیخالق شود. ا

 .شودیم هاتیفعال شتریب یاثربخش شیباعث افزا یمشارکت یریادگیاست.  ادیز یلیخ تیخالق یتوسعه

 یفناور ژهیوبه یآموزش زاتیتجه ریثتأ یپژوهش به بررس نیدر ا لیدل نی( به هم118-119همان، )

در  یادیز قاتیتحق نهیزم نی. البته در امیاپرداخته رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیارتباطات و اطالعات در ا

 است. انیمتوسطه و دانشجو موزانآدانشدر مورد  ترشیو مقاله انجام شده است که ب نامهانیغالب پا

 بیان مسئله
شود و تا پایان زندگی ادامه دارد اگر چه میزان، نوع و درجه آن یادگیری حداقل از هنگام تولد آغاز می

اسالم و قرآن به یادگیری و دانستن اهمیت داده  اندازهبهکند. همچنین در هیچ مکتب و مذهبی فرق می

ای که بعد از نام خداوند بخشنده کند که اولین کلمهبیشتر نمود پیدا می ازآنجانشده است. این اهمیت 

نیز در اولین سوره  ؛ واست« بخوان»به معنای « اقراء»گردد کلمه مهربان بر قلب پیامبر اعظم نازل می

د حتی در سوره قلم به خو و (4علق/ «)الذی علم بالقلم»شود وسیله قلم یاد مینازل شده، از آموختن به

 شود و اصوالً بعثت انبیاء بر محور دانایی و یادگیری استوار است.قلم قسم یاد می

ن آموختن گاه به خانواده و یاست و ا یریادگیش در حال یخو یانسان در تمام دوران زندگ 

امروز،  یمختلف اجتماع هاینظام انیاز م شود.سیرده می هاسازمان نهادها، از یبه برخ یو زمان اجتماع
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ه کگردد محسوب می یبشر ابداعات ترینپیچیده و نیتربزرگاز  وپرورش به حقنظام آموزش

 (1385، یصاف) ن سهم را در آموختن بر عهده دارد.یشتریب

یک کشور است.  آموزاندانشترقی و تعالی تمام کشورها و جوامع در گرو تعلیم و تربیت  

کند. البته تا ه و کشور و بلکه جهان تغییر میبر اساس تربیت مناسب و مطلوب، سرنوشت یک جامع

های ترقی و توسعه وپرورش، قوی و استوار و از محتویات پربار برخوردار نباشد، راههای آموزشپایه

همگان است  موردتوافقهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... گشوده نخواهد شد. این اصل در زمینه

. هنجارها، مشاغل، گرددیبرمها آن« یادگیری» یچگونگمیزان و  که تفاوت میان آدمیان به تفاوت در

 ساننیبد ؛ واست« یادگیری»وخوهای مختلف، همه و همه در گرو ها، خلقها، بینشها، ارزشمهارت

 (.1386فریار و درخشان، ) .ابدییبازمتوان گفت که انسان، انسانیت خود را به مدد یادگیری می

 میتعل جهیدرنتوجود داشته است،  ینظر و عمل شکاف نیب شهیور ما همکش تیو ترب میدر تعل 

برخوردار  یفیک ییکار آاز  نیبرخوردار نبوده است. همچن یکاف یکیارچگیما از انسجام و  تیو ترب

که در آن امر  رونیازااست  یاست. صور یو ابزار یسطح یتا حدود یصور رفتههمیرو رایز ست،ین

و  ازیعمدتاً اخذ نمره و امت یریادگیاست و هد  از  یبر محفوظات متک یریادگی – یاددهیمهم 

 وندیپ رانیفراگ یذات قیعال ازها،یها با نآنکه محتوا و روش یاست برا یکسب مدرک است. سطح

که  دهدی( نشان مTimss) مزی. گزارش پژوهش تستیهمراه ن ییو نوجو تیندارد و با خالق یکاف

و هفتم را حائز  یکشور رتبه س 40حدود  نیدر ب یاضیر میدر آزمون مفاه رانیمدارس ا آموزاندانش

 یصورتبه رایدارد، ز یوپرورش ما جنبه ابزار. باالخره آموزشستین یکه رتبه قابل قبول اندشده

 نیا شهیهم رانیا دیجد تیو ترب میاست. بر تعل یشغل تیو امن یکسب منزلت اجتماع لهیوس ،یافراط

شده  یریگبهره ،یدولت نیسنگ یکار در بوروکراس یمنحصراً برا باًید آمده است که از آن تقرانتقاد وار

استعدادها و پرورش  ییسیرده شده، توسعه و شکوفا یبه دست فراموش انیم نیکه در ا یزیاست. چ

د باش ییایوپرورش پوآموزش ظامهر ن یهاتیسرلوحه فعال دیکه با یدر افراد است، امر هاتیخالق

 (.1388پاک سرشت، )

و تدریس،  آموزشی هایرغم گسترش دامنه علوم تربیتی و توسعه آن در بخش فناوریعلی 

رغم دریافت کند. اکثر معلمان بههای موجود در مدارس، از دیدگاه سنتی پیروی میروش یعمده

آموزشی  هایمعلم و برخی دورههای تربیتهای روش تدریس در دورههایی در زمینهآموزش

بنابراین، بازده آموزش ؛ ورزندیادگیری پیشینیان تأکید می -های یاددهیمدت، هم چنان بر شیوهکوتاه
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ها، در غالب ساال آموزاندانشارائه اطالعاتی فهرست بندی شده به  رازیغبهدر بیشتر موارد چیزی 

ی حاصل شده، چیزی جز یابی به میزان بازده آموزشها نیست و تنها شیوه دستجزوات و تمرین

یادگیری مورد استفاده در  -الگوهای تدریس و راهبردهای یاددهی»باشد. های ناقص نمیارزشیابی

مدارس کشور ما به سبب عدم انعطا  و تأکید بیش از اندازه بر معلم محوری، فرصت هرگونه ابداع و 

 (12: 1381)دانشگر، «ستاند.آموز میخالقیت را از معلم و دانش

یادگیری صورت گرفته،  -هایی که در جهت بهبود کیفیت فرایند یاددهیبا وجود تالش 

و شواهد غیرقابل انکار در جامعه وجود دارد که حکایت از وجود مشکالت یا  های آشکارواقعیت

باشد. وجود مسائلی مانند افت تحصیلی، ترک تحصیل، یادگیری می-هایی در جریان یاددهیآسیب

 -در جریان یاددهی وجود آسیب نشان از و... همه اجتماعی هایبزهکاری التحصیالن،بیکاری فارغ

ویژه فناوری تجهیزات آموزشی به تأثیر درباره معلمان دیدگاه یادگیری است. لذا، مسئله اصلی پژوهش،

 باشد.یم آموزاندانشیادگیری  –در ایجاد انگیزه برای فراگیران در فرایند یاددهی ارتباطات و اطالعات

( را 1382ها پژوهش سبحانی نیا )آن ازجملهدر این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که  

گذرد، اعم از رفتار مردم، توان نام برد. در بسیاری از کشورها این اعتقاد است که آنچه در جامعه میمی

 وپرورش است.ها با یکدیگر و ... ناشی از کیفیت آموزشتعامالت آن

نهد و اگر درست عمل کند عامل ای است که کودک در آن گام میخستین جامعهمدرسه، ن 

کنند، شود. کودکان و نوجوانان در مدرسه زندگی میهای زندگی محسوب میمهمی در پرورش مهارت

های زندگی اجتماعی کودکان در محیط مدرسه فراهم شوند. اولین تجربهگیرند و ساخته مییاد می

ها، باورها و بازخوردهای آنان نسبت به زندگی در فرضهای ذهنی، پیشاز برداشت شود و بسیاریمی

 گیرد.مدرسه و در کالس درس، مورد آزمون، سنجش و تجربه قرار می
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 –یاددهی در فرایند برای فراگیران اطالعات در ایجاد انگیزه و فناوری ارتباطات تأثیر

 یادگیری
 یحوزه، ینولوژکت یایاز مزا یحوزه برخوردار ترینن و ضروریید، بهتریبدون ترد 

ل، یخوبی از آن در تسهجهان سوم به یشورهاکثر کتقریباً ا هاستساله کاست  وپرورشآموزش

ن منظور، یا یبرا ینولوژککنند. تاستفاده می یسازی آموزشو فعال یریادگیت یق، تثبیع و تعمیتسر

ند ک کمکه به معلمان کن ندارد یجز ا ی، هدفیآموزش ینولوژکشود. تده میینام یآموزش ینولوژکت

ه در کند ک کمک، آموزاندانشو به  را داشته باشند یآموزش ین اثربخشیشترین زمان، بیمترکدر 

محروم از  یمدرسهتوان گفت ، میجهتنیازارند، یاد بگی یآسانبهن مطالب را یشترین زمان، بیمترک

ای است محروم از قت، مدرسهیجانبه از آن، در حقست و همهدر یاستفادهو  «یآموزش ینولوژکت»

ان و ید علوم گوناگون، محروم از ارتباط با جهان و جهانیهای جد، ارتباط با پژوهشیات علمیح

 .ازیموردن یهاشرفتیسرانجام، محروم از پ

 ار ماثر است. مواد ویس بسیت تدریفکیمناسب در  یزات آموزشیه فضا و تجهکست ین کیش 

تر به دن سهلیرس یبرا هاآنس از یه معلم در جریان تدرکهستند  یزاتی، منابع و تجهیل آموزشیوسا

ر، اجسام مجسم یها، تصاوها، مدلکند، مانند: جداول، نمودارها، چارتاستفاده می یهای آموزشهد 

های ترمینالحساب، ، ماشینیهای آموزش، تلق شفا ، ماشینیمیمه مجسم، مواد نقاشی و ترسیو ن

 ره.یون و غیزیو و تلویهای رادانه، برنامهیرا

الس، کسیاه ت نامطلوب تختهیفکی، یافکت مناسب و کمیز و نی، نداشتن مآموزاندانشثرت ک 

الس و کبودن  یربهداشتیابان، غیهای مشر  به خ، پنجرهیکهای سرد و تار، کالسیافکعدم نور 

 –یاددهیند یت فرایفکیگر، یشگاه و صدها مسئله دیانه، آزماتابخانه، نمازخک، ین بازینداشتن زم

مدارس  یکیزیف یسد: فضاینوی( م1388، یبه نقل از مهرمحمد) 1دهد. ادموندزاهش میکرا  یریادگی

ن عامل یت ایباشد. اهم یتوجهی و غفلت سازماناز بی کیاز هرگونه شواهد ملموس حا ید عاریبا

سته کش یمدت طوالن یای براپنجره یشهیش، مثالً اینکه یاهدن شویه وجود چنکجهت است بدین

ن یه شاهد اکاست  یسانک یت برایانگاری و عدم مسئولتفاوتی، سهلام بییشده باشد و ... واحد پ

ه کباشد  یریادگیو  یاوکنجک کز و محرید از هر لحاظ نشاط انگیالس درس باکت هستند. یوضع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Edmunds 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیا در باطات و اطالعاتارت یفناور ژهیوبه یآموزش زاتیتجه ریتأث ـــــــــــــ 39

دارد. مهندس معمار ساختمان  یر و معلم بستگیت مدیت خالقعمدتاً به قدر یالسکن یش چنیآرا

ساختمان آشنا باشد تا بتواند ساختمان مساعد و  یو روانشناس یریادگیرشد،  ید با روانشناسیمدرسه با

ه کباشد  ید طوریط مدرسه و کالس بایت و شرایند. موقعک یطراح یریادگیآموزش و  یمناسب برا

 د.از بودن در آن لذت ببر کودک

از  یکیم، متأسفانه یدر هر سه سطح هست یرانتفاعیه شاهد رشد مدارس غکالبته امروزه  

نه، یجویی در هزصرفه یه اغلب براکمدرسه است  یکیزیف ین مدارس، فضایهای مهم انارسائی

الس و ک عنوانبههای نامناسب با اتاق یمیهایی فرسوده و قدن مدارس اغلب از ساختمانین ایماسس

خود،  ؛ کهکنندمطابقت دارند، استفاده می یآموزش یفضاها یمتر با استانداردهاکه ک کوچکهای طحیا

 گردد.یم یو پرورش یآموزش ینهیزمدر  یالتکباعث بروز مش

م نقش ماثر دارند یم مفاهیمناسب در انتقال و تفه یل آموزشیدهد که وساقات نشان مییتحق 

 از: اندعبارت هاآن نیترمهمه ک

شوند یسبب م جهیدرنتکنند و م فراهم مییر و ساختن مفاهکتف یاساس قابل لمس را برا -1

 متوسل شوند. یم انتزاعیمتر به مفاهکشاگردان 

 یرا به موضوع آموزش هاآنشوند و توجه شاگردان می یریادگیجاد عالقه در امر یسبب ا -2

 سازند.معطو  می

ت یموجب فعال جهیدرنتدهند و ن قرار میار شاگردایرا در اخت یقیو حق یتجارب واقع -3

 شوند.می یشتریب

 (.1381، یشعبانکنند )تر و بهتر منتقل میرا سریع یمعنا و مفهوم آموزش -4

 یریادگی – یاددهیند یاطالعات و فرا یفناور
از  آموزاندانش هایانباشتن ذهن معلم یفهیوظوپرورش، به آموزش یدر نگرش سنت 

با  یدانش و اطالعات جهان یرهیذخر درست هم باشد، کن نوع تفیاگر ا یحت اطالعات و دانش بود.

 تمام هک دوار باشدیتواند امنمی یچ معلمیه هکش است یافزا به آوری روچنان سرعت شگفت

 آموزاندانشا حداقل یانتقال دهد و  آموزاندانشجامع به  طوربهموضوع را  یکاطالعات مربوط به 

د دانش یها، اطالعات و تولاطالعات، انتشار داده ینند. فناورکن اطالعات را جذب توانند تمام آنمی

توانند نقش خود را از معادل می یان آموزشیها، متولن فناورییکند. با استفاده از اسر میید را میجد
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سب کر دهند و در ییآموز تغان دانشیصحنه به مشاوران و راهنما یبودن با ناطقان اطالعات بر رو

ل آن به یل اطالعات و تبدیافت و تحلیو در یوجوگرجست یبرا ازیموردنهای و توانایی هامهارت

 دهند. یاریرا  آموزاندانشدانش، 

و  های همزمانتوان از فعالیتشرفته مییارتباطات و اطالعات پ یبا استفاده از فناور 

 یابزارها لهیوسبهه ک یهای زمان واقعه منطقتوان بزمان میهای هممند شد. از فعالیترهمزمان بهرهیغ

ه کرد کاشاره  یهای گروهها و مباحثهشود، آزمونپخش می هاتیساو وب  یری، تصویشی، نمایصوت

ز یرهمزمان نیت غینه فعالیدهند. در زما مشابه رخ مییمتفاوت  یانکزمان، اما با م یکدر  یهمگ

اند، ها قابل استفادهها و مکانه در تمام زمانک یواد آموزشو م یریا تصوی یصوت یوهایتوان از آرشمی

 نام برد.

ترین است. اصلی آمدهعملبهشور کن یها و آموزش در چنده درباره رایانهکای در مطالعه 

و  یدر استفاده از فناور معلم الس درس، مهارتکاطالعات در  یکننده استفاده از فناورتعیین عامل

 بوده است. یت به فناورنگرش مثبت او نسب

 1روش گردآوری اطالعات

پژوهش حاضر به توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع  کهییازآنجا 

شده است از آوریهای جمعوتحلیل و تفسیر دادهمستلزم تجزیه کهییازآنجاو  2پرداخته است توصیفی

با توجه به  چراکهاین پژوهش است  یشی بهترین روش موجود برایمایق پیاست. تحق 3نوع پیمایشی

طور توان بهه نمیکاست  یهای بزرگف از طریق جمعیتیتوص یها براآوری دادهموضوع مستلزم جمع

رد. تحقیق توصیفی نوعی روش تحقیق است که در آن محقق به توضیح کرا مشاهده  هاآنم یمستق

 کهییازآنجاپردازد می موردعالقهضوع سیستماتیک، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات مورد نظر یا مو

به شده همچنین بر اساس چگونگی ای مبانی نظری گردآوریدر پژوهش حاضر با روش کتابخانه

. در قراردادتوان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات توصیفی می ازیموردنهای آمدن داده دست

ها مورد ونه بودن کیفیت و کمیت دادهتحقیقات توصیفی بدون توجه به علل قضایا و رویدادها فقط چگ

ها و اطالعات اقدام گردیده است. روش باشد. سیس با روش پیمایشی برای گردآوری دادهنظر می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Data collection method 

2. Descriptive 

3. Survey research 
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است این تکنیک در مطالعات علوم  شدهیآورجمعهای و تفسیر داده لیوتحلهیتجزپیمایشی مستلزم 

 (1386ن، پاشا شریفی و همکارا) اجتماعی کاربرد فراوان دارد.

در پژوهش حاضر ابتدا معلمان مدارس ابتدایی در دو طبقه تفکیک گردیده و سیس به نسبت  

حجم هر طبقه تعدادی برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول 

اسب با ای متنصورت تصادفی طبقهگیری بهنفر برآورد گردید. روش نمونه 242گیری کوکران نمونه

 حجم انتخاب شد.

 98ها پرسشنامه بازگشت شد که نرخ بازگشت پرسشنامه 236الزم به ذکر است که تعداد  

 درصد بوده است.

ای با مراجعه به منابع موجود مرتبط داخلی و آوری اطالعات در بخش اول کتابخانهجمع 

ت در تحقیقات پیمایشی آوری اطالعاترین وسیله جمعرایج کهییازآنجاصورت گرفت و  خارجی

آوری اطالعات در بخش دوم از پرسشنامه باشد لذا در پژوهش حاضر نیز برای جمعپرسشنامه می

 آوری گردید.دستی اطالعات جمع صورتبهمحقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه 

 گیریابزار اندازه
بررسی  منظوربهبوده است.  ن پژوهش پرسشنامهیدر ا یریگکه ذکر شد ابزار اندازه طورهمان 

دیدگاه معلمان درباره دیدگاه معلمان را درباره تأثیر فناوری ارتباطات و اطالعات در ایجاد انگیزه برای 

دوره ابتدایی شهرستان فالورجان، توسط محقق  آموزاندانشیادگیری  –در فرایند یاددهی فراگیران

م یه و تنظیباشد در تهزات و امکانات آموزشی میه شامل ویژگی فضا، تجهیکم شد یای تنظپرسشنامه

 کرتیلدرجه  5اس یدارند و بر اساس مق یید راهنما و مشاور نقش بسزاین پرسشنامه نظرات اساتیا

 د.یم گردیف( تنظیار ضعیف، بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیبس)

های جمعیت پرسشنامه مذکور در دو بخش تهیه شد، بخش اول به اطالعاتی راجع به ویژگی 

 است. هیگو 8شناختی پاسخگویان اختصاص دارد و بخش دوم شامل 
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 گیریروایی و پایایی ابزار اندازه

 روایی پرسشنامه
در این پژوهش جهت سنجش روایی از روایی محتوایی و صوری و روایی سازه استفاده شد.  

ری موارد کافی و مناسب آورد که مقیاس شامل یک سروایی محتوایی این اطمینان را به وجود می

نظران قرار گرفت و پس از است. برای این منظور پرسشنامه در اختیار تعدادی از متخصصین و صاحب

انجام اصالحات پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سااالت 

زه گیری شده است و روایی سازه آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی است که برای آن اندا

نیز برای رسیدن به این پرسش که ابزار مورد استفاده آیا توان استفاده از مفهوم را دارا هست یا خیر 

جدول شود. روایی سازه پرسشنامه مذکور از طریق تحلیل عامل محاسبه گردید که نتایج در استفاده می

 ( آمده است.1)

 پایایی -
استفاده شده  1تعیین پایایی ابزار پژوهش از ضریب الفای کرونباخ ظورمنبهدر این پژوهش  

 به دست آمد. 82/0است. شاخص پایایی کل مقیاس در این تحقیق 

 هاآوری دادهروش اجرا و جمع
ای بر اساس اهدا  و سااالت د و پرسشنامهیم گردیه و تنظیق تهیهای تحقابتدا فرضیه 

، نمونه یو اعتبار آن تأیید شد. پس از آن بر اساس جامعه آمار ییم شد و روایه و تنظیپژوهش ته

رسمی و یا آزاد در استخدام  طوربهه تعداد معلمانی که یته ید و برایمحاسبه گرد یآمار

بودند  91-92وپرورش و در مقطع تحصیلی ابتدایی در شهرستان فالورجان در سال تحصیلی آموزش

آوردن اطالعات فوق، تعداد  به دستحبت گردید و پس از وپرورش ناحیه فالورجان صبا آموزش

پرسشنامه  191تعداد پرسشنامه مربوط به مردان و  51ه تعداد کع شد ین معلمان توزیب پرسشنامه 242

وتحلیل بندی و تجزیهمربوطه طبقه یهاپاسخها، ل پرسشنامهکآوری مربوط به زنان است پس از جمع

 اطالعات انجام گرفت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Coronbachs alpha coefficient 
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 هالیل دادهروش تح

وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، بررسی و تجزیه منظوربهدر پژوهش حاضر  

 میانگین و انحرا  معیار و آمار استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:

میانگین ) یکم: از این آزمون برای مقایسه میانگین متغیرهای تحلیل واریانس چند متغیری 

جنس، سن، ) یشناختگروه با عوامل جمعیت  2یا بیشتر از  2ها( در بین ان به مالفهنظرات پاسخگوی

 مدرک تحصیلی و ...( استفاده شده است.

میانگین نظرات ها )بررسی و مقایسه میانگین منظوربه: در این پژوهش تی تک متغیره 

 است.از این آزمون استفاده شده  3ها( با میانگین فرضی پاسخگویان به مالفه

 ها پژوهشیافته

 های مربوط به تحلیل عاملیافته-1
جهت اصالح پرسشنامه و بررسی روایی سازه پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا پژوهشگر به  

مطالعه گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و با توجه به رویکردهای مختلف به ارائه چارچوب پیشنهادی 

یشنهادی ارائه شده از فناوری، تجهیزات و امکانات در این زمینه اقدام نموده است. چارچوب پ

های آموزشی، شیوه ارزشیابی تشکیل یافته است. در ادامه تحلیل عامل مربوط به هر یک از قسمت

 مختلف و چارچوب پیشنهادی و نهایی آورده شده است.

 ( تحلیل عوامل، فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی1جدول )

 بار عاملی KMOاندازه  نات آموزشیفضا، تجهیزات و امکا ساال

 309/0 933/0 تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله 1

وجود فضای فیزیکی مناسب برای مطالعه، آزمایش و  2

 امتحان

 877/0 

-دانشوجود مراکز مشاوره برای هدایت و راهنمایی  3

 آموزان

 867/0 

 855/0  کیفیت فضای فیزیکی مدرسه و کالس درس 4

 918/0  وجود فناوری در مدرسه جهت تفهیم مطالب درسی 5
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 891/0  های آموزشی متناسب با محتوای دروسوجود بسته 6

 869/0  آموزاندانشتناسب بین فضای کالس و تعداد  7

غنی بودن محیط آموزشی و مدرسه در خصوص  8

دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش 

 ابتدایی

 843/0 

 

ویژه تجهیزات و امکانات آموزشی به ( بیشترین ضریب عاملی در بعد1جدول )های بر اساس یافته 

و کمترین ضریب عاملی مربوط به  918/0با بار عاملی  «5شماره » یهیگوفناوری اطالعات مربوط به 

گیری برابر هدر باب کفایت نمون KMOبوده است مقدار  309/0با بار عاملی  «1شماره » یهیگو

های بر روی چنین بارهای عاملی هر یک از زیر مالفهبوده که مقدار باال و قابل قبولی است. هم 933/0

 باشد.می 3/0بعد فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی همه باالتر از 

 های توصیفی تحقیقیافته
های مربوط به سیس دادههای جمعیت شناختی پرسشنامه و با استفاده از آمار توصیفی ابتدا داده

 وتحلیل قرار گرفتند.سااالت پرسشنامه مورد تجزیه
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 های توصیفی سؤاالت پرسشنامهداده
 فضا، تجهیزات و امکانات آموزشی ( توزیع فراوانی و درصد پاسخ سااالت مرتبط با2جدول )

ف
ردی

 

هیگو
 ها

ری
آما
ص 
اخ
ش

 

کم
ار 
سی
ب

 

کم
ط 
وس
مت

 

یاد
ز

یاد 
ر ز
سیا
ب

 

ین
نگ
میا

 

1 

مناسب محل  یهفاصل

تا  آموزاندانشزندگی 

 مدرسه

 فراوانی

 درصد

7 

3 

16 

8/6 

58 

6/24 

84 

6/35 

68 

8/28 
81/3 

2 
وجود فضای فیزیکی 
مناسب برای مطالعه، 

 آزمایش و امتحان

 فراوانی
 درصد

8 
4/3 

20 
5/8 

32 
6/13 

69 
2/29 

106 
9/44 

04/4 

3 

وجود مراکز مشاوره برای 

هدایت و راهنمایی 

 زانآمودانش

 فراوانی

 درصد

14 

9/5 

17 

2/7 

28 

9/11 

83 

2/35 

93 

4/39 
95/3 

4 
کیفیت فضای فیزیکی 

 مدرسه و کالس درس

 فراوانی

 درصد

10 

2/4 

10 

2/4 

38 

1/16 

83 

2/35 

93 

4/39 
02/4 

5 
وجود فناوری در مدرسه 

 جهت تفهیم مطالب درسی

 فراوانی

 درصد

12 

1/5 

16 

8/6 

35 

8/14 

73 

9/30 

99 

9/41 
98/3 

6 
های آموزشی وجود بسته

 متناسب با محتوای دروس
 فراوانی
 درصد

9 
8/3 

15 
4/6 

36 
3/15 

70 
7/29 

104 
1/44 

04/4 

7 
تناسب بین فضای کالس و 

 آموزاندانشتعداد 

 فراوانی

 درصد

9 

8/3 

19 

1/8 

25 

6/10 

71 

1/30 

110 

6/46 
08/4 

8 

غنی بودن محیط آموزشی 

و مدرسه در خصوص 

 دسترسی معلمان به

 فراوانی

 درصد

5 

1/2 

18 

6/7 

34 

4/14 

68 

8/28 

110 

6/46 
10/4 
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امکانات، تجهیزات و مواد 

 آموزش ابتدایی

 

( حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ در قسمت تجهیزات و 2جدول )های یافته 

زشی و مدرسه غنی بودن محیط آمو»گویه  8مربوط به ساال  10/4ویژه فناوری با امکانات آموزشی به

و کمترین میانگین نمره  «در خصوص دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش ابتدایی

بوده  «تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله»گویه  1مربوط به ساال  81/3پاسخ با 

 است.

Error! Objects cannot be created from editing field codes.( مقا1شکل )سهی 

 های مرتبط با فضا، تجهیزات و امکانات آموزشیمیانگین نمره پاسخ

 

 های استنباطی تحقیقیافته
 است. پرداخته شده و به آن ساال تحقیق تنظیم تحقیق بر اساس های استنباطیاین بخش، یافته در

یادگیری -ویژه فناوری در فرآیند یاددهیبهساال: نقش عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی 

 تا چه میزان است؟

( مقایسه میانگین نمره عامل مربوط به فناوری تجهیزات و امکانات آموزشی در فرآیند 3جدول )

 3یادگیری با میانگین فرضی -یاددهی

 میانگین مالفه
انحرا  

 معیار

انحرا  از 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

هیزات و فناوری تج

 امکانات آموزشی

02/4 87/0 057/0 716/17 229 001/0 

 

( میانگین نمره نقش عامل مربوط به فناوری تجهیزات و 3های جدول )بر اساس یافته 

بوده  تربزرگجدول  tاز  محاسبه شده tباشد.می 02/4یادگیری -امکانات آموزشی در فرآیند یاددهی

 -ناوری، تجهیزات و امکانات آموزشی در فرآیند یاددهیبنابراین نقش عامل مربوط به ف؛ است

 باشد.یادگیری، بیشتر از سطح متوسط می
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 های تحقیقبحث و تفسیر یافته
ویژه فناوری اطالعات در فرایند تا چه میزان عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی به 

 یادگیری نقش دارد؟ –یاددهی 

باشد و بیانگر آن است که نظرات می 02/4دهندگان ه نظرات پاسخدهد ک( نشان می3جدول )نتایج  

باشد و پاسخگویان میزان عامل مربوط به تجهیزات و امکانات آموزشی آنان از میانگین فرضی باالتر می

 اند.یادگیری را مثبت ارزیابی نموده –فناوری در فرایند یاددهی  ژهیوبه

ه بیشترین میانگین نمره پاسخ در قسمت فناوری، های این ساال بیانگر آن است کیافته 

غنی بودن محیط آموزشی و مدرسه در »گویه  8مربوط به ساال  10/4تجهیزات و امکانات آموزشی با 

و کمترین میانگین نمره پاسخ  «خصوص دسترسی معلمان به امکانات، تجهیزات و مواد آموزش ابتدایی

 بوده است. «تا مدرسه آموزاندانشمناسب محل زندگی  یفاصله»گویه  1مربوط به ساال  81/3با 

 ( همخوانی دارد.1382) ایننتایج این پژوهش با نتایج پژوهش سبحانی 

( انجام گرفت دریافت که رعایت استانداردهای 1382) ایندر پژوهشی که توسط سبحانی  

ماثر در بهبود فرآیند عوامل  ازجملهویژه فناوری فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس به امکانات به

 باشد.یادگیری می –یاددهی 

( 1385) ی( و مدن1379اصفهان )وبودجه استان اما نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق: سازمان برنامه

 همخوانی ندارد.

را متوجه  یریزی آموزشهای برنامهترین ضعف( در پژوهشی که انجام داد مهم1385) یمدن 

عمده  طوربهریزی آموزشی را دهای برنامهیوپرورش و تهدنظام آموزش یتاناکو ام یعوامل ساختار

 داند.وپرورش میمطلوب در نظام آموزش یسازمانفرهنگمربوط به فضا و 

در افت  %30تا  %15معتقد است که عوامل آموزشی  (1379اصفهان )وبودجه استان سازمان برنامه 

های قبلی، فضای فیزیکی زشی را شامل آموزش در دورهماثر است و عوامل آمو آموزاندانشتحصیلی 

آموزشگاه، معلم و نقش آن در آموزش، امتحانات، تجهیزات آموزشی، مواد درسی، سبک مدیریت، 

 داند.می آموزاندانشارتباط معلمین با 

نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که عوامل مربوط به تجهیزات و امکانات  کهدرصورتی 

 یادگیری نقش مطلوبی داشته است. – فناوری در فرایند یاددهی ژهیوبهآموزشی 
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 علوم تربیتی() ختگانیفرهفصلنامه پیام  

 1395، زمستان 4سال اول، شماره 

 51- 68 صفحات:

 19/12/1395؛ تاریخ پذیرش نهایی: 15/10/1395تاریخ دریافت: 

 

  

 تکنیک تریز برمیزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری کارگیریبه تأثیر
 مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

 

  / مریم سلیمی / فاطمه جعفرخانی زهرا جامه بزرگ

 

 دهکیچ
تکنیک تریز برمیزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری  کارگیریبه تأثیراین پژوهش تعیین هد   

مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با استفاده از طرح 

 نفر از اساتید، دانشجویان، طراحان 75آزمون با استفاده از گروه کنترل بود. تعداد پس –آزمون پیش

آموزشی به روش در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به آزمایش و کنترل جایگزین 

زمان و تحت یک شرایط گیری متغیر وابسته )میزان خالقیت( برای هر دو گروه در یکشدند. اندازه

در معرض متغیر مستقل  روزهیکجلسه کارگاه آموزشی  5صورت گرفت. سیس گروه آزمایش طی 

ها با روش تحلیل کوواریانس نشان داد بین میانگین گروه آزمایش و نتایج تحلیل داده .گرفتقرار 

تکنیک خالقیت تریز برفرآیند یاددهی و  کارگیریبهداری وجود دارد و گروه کنترل تفاوت معنی

گیری، محیط یادگیری داشته است. نتیجه تأثیریادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 

سازد و همچنین این توانایی را پذیر میهای محیطی انعطا لکترونیکی، افراد را در برخورد با محرکا

نشان داده شد،  کهناهای متنوع داشته باشند. همچنها، پاسخکند که برای پرسشدر افراد ایجاد می

 ن شود.تواند موجب افزایش خالقیت یادگیرندگااستفاده از فناوری اطالعات در آموزش می

 یادگیری الکترونیکی، محیط یادگیری الکترونیکی، محیط سنتی، خالقیت. ها:کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسنده مسئول() یطباطبائاستادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه 

  استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 

  دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 مقدمه
هایی که با ورود فناوری اطالعات، دچار تحول اساسی شده فرآیند یاددهی و یادگیری یکی از حوزه

ابزارها به  شده است. اینای تشکیلای و ابررسانهاست. محیط الکترونیکی از ابزارهای چندرسانه

های های یادگیری خاصی را در قالبدهند، قطعهدرسی الکترونیکی امکان می یبرنامهکنندگان تهیه

گوناگونِ متن، تصویر، صدا و پویانمایی و یا در قالب پیوندهای مرتبط به هم و متوالی، به یادگیرندگان 

ها، ها، وبالگنی مانند وب سایتارائه کنند. در این محیط یادگیرنده به منابع اطالعاتی گوناگو

ها و سایر منابع متنی، صوتی و تصویری دسترسی دارد. دسترسی به های خبری، پادکستگروه

کند تا ابعاد مختلف یک موضوع یا مسئله را بشناسد. لیکن اطالعات از جهتی به یادگیرنده کمک می

نیازهای یادگیری و اطالعاتی خود را تشخیص یادگیرنده برای استفاده بهتر از این منابع اطالعاتی باید 

دسترس در محیط بندی، تحلیل و تفسیر کند تا بتواند از منابع قابلدهد، اطالعات دریافتی را طبقه

. یادگیری (1،2009های خود استفاده کند )هوآنگیادگیری الکترونیکی برای بهبود دانش و مهارت

گرایی و یادگیری مشارکتی استوار است و فراگیران سازنده الکترونیکی از منظر فلسفی بر اساس دیدگاه

گر، خالق و پیگیر تبدیل شوند )تقی دارد تا از حالت انفعالی در یادگیری به فردی فعال، تالشرا وامی

های تواند ابتکار، خالقیت، مهارت( مدعی است که فرایند مشارکت می1995) 2(. بروکفیلد1387زاده، 

وگوی یادگیرندگان را افزایش دهد. بیش از یک قرن است که مسئله خالقیت فتتفکر انتقادی و گ

ای در دوم قرن بیستم مطالعات گسترده یمهینهای آموزشی را به خود جلب کرده است و از توجه نظام

3خالقیت این زمینه صورت گرفته است.
 یهاراهافتن ید، یم جدینو، کشف مفاه یهادهیاد یند تولیفرا 

عرضه شده است.  4نظریه مربوط به خالقیت توسط گیلفورد نیترجامعحل مسائل است.  یبراد یجد

در  توانینمفکری انسان را  یهاییتواناگیلفورد با تحقیقات فراوان سرانجام به این نتیجه رسید که 

 پیشرفته یهاروشیک بعد خالصه کسی و آن را هوش یا چیزی شبیه آن نامید. وی با استفاده از 

که هریک به  عامل مجزا 150به  توانیمکامییوتر دریافت که قوای فکری انسان را  یهانیماشآماری و 

در ظهور خالقیت  ماًیمستق هاصهیخصتنهائی قابل اندازه گیری است تقسیم کن به نظر او برخی از این 

و اصالت اندیشه و  ریقوای فک یریپذانعطا از روانی جریان فکر،  اندعبارت هاصهیخصماثرند. این 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Huang 

2. Brookfield 

3. (Creativity) 

4. Guildford 
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. دهندیم، این سه خصیصه به نظر گیلفورد تشکیل تفکر واگرا یا تفکر غیرمتعار  را یریگمیتصم

یمافرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند و از عر  و عادت دور 

کسانی که از این خصوصیات برخوردار  عکسبه. برندیمخالق و جدید را بکار  یهاروشو  شوند

لفورد تفکر واگرا ی. گکنندیمنیستند تفکر همگرا دارند و در فکر و عمل خود از عر  و عادت پیروی 

 .داندیمر یتفکر خالق را شامل سه مهارت ز یا به عبارتی

 ک موضوع.یفراوان در مورد  یهادهیاد یذهن در تول یی: توانا1یالیس-

د یتول جهیدرنتگر آن و یک بعد موضوع به ابعاد دیفکر کردن از  یر برایت تفسی: قابل2یریپذانعطا  -

 گوناگون و متنوع. یهادهیا

 ا محصول نو و منحصر به فرد.یده یک ایو ابداع  یت ذهن در نوآوری: قابل3ابتکار -

ژه به یو یهاروشنات و یواگرا و تمر یهاتیفعال یارائهلفورد، با یگ یهینظربر اساس  

، در آنان باشندیمتفکر خالق  یهایژگیون یسه مهارت فوق را که از بارزتر توانیم آموزاندانش

د، یجد میمفاه به دنیبخش نو، تحقق یهادهیا کردن اتییعمل ندی، فرا4پرورش داد. نوآوری

 خالقیت سعی ایجاد تسهیل یهاکیتکنت است. یخالق شدن اتیید، عملیجد یهاحل راه یاجرا

ابزاری برای  عنوانبهخالقیت  یهاکیتکنگری و هدایت فرد خالق برای رسیدن به نو آوری را دارند. 

رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خالقیت و 

ا مراحلی از خالقیت، مرحله ی یهاکیتکنهر یک از  دیگرعبارتبه؛ دینمایمفرآیند حل خالق مسئله 

که  باشندیمفردی و گروهی  هاکیتکن(. این 5،2012رونکو و جیگرکنند )یمفرآیند خالقیت را تقویت 

گروهی  یهاکیتکن، نیلوفر آبی، 7و تکنیک پی. ام.آی 6فردی شامل: توهم خالق و دویت یهاکیتکن

ر هم شکستن ، د9مشترک شامل اسکمیر یهاکیتکنو  8شامل طوفان فکری، دلفی، سینکتیکس

 یهاقالب، شکستن هاکیتکنو  هاروشمفروضات، چرا، مورفولوژیک است. محور اصلی تمام این 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fluency 

2. Flexibility 

3. Originality 

4. (Innovation) 

5. Runco, M.A. & Jaeger, G.J 

6. DOIT: Define تعریف کردن Open باز کردن Identify شناسایی Transform انتقال   

7. PMI 

8. synetikos 

9. SCAMPER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1395، زمستان 4سال اول، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ  54

قرار گرفته، تریز است که معادل تییس  موردتوجهدیگری که در جهان امروزبیشتر  کیتکن ذهنی است.

به  Theory of Inventive Problem Solvingمخفف یا سرواژه  TIPSدر واژه التین است. 

 Teoriya Resheniyaنیز سرواژه عبارت  TRIZبه روش ابداعی و  مسئلهمعنای تئوری حل 

Izobreatatelskikh Zadatch  در زبان روسی است. توسعهTRIZ  توسط گنریش 1946از سال 

همکارانش در شوروی سابق آغاز شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از نقاط دنیا در حال  و 1آلتشولر

در دنیای تکنیکی و صنعتی متولد شده و با حل  تریز کارگیری و توسعه است. اگر چه، بهفراگیری

سایر  سال است که برای حل مشکالت 20است، اما بیش از تکنیکی، شهرت جهانی پیدا کرده مسائل

رود یماجتماعی، بهداشت و سالمت، آموزشی و فرهنگی و... به کار  رفاهی، –مانند، خدماتی  هاحوزه

های اطالعاتی و (. یادگیری الکترونیکی اثربخش از طریق استفاده کردن از فناوری2011، 2ناکاگاوا)

-دانشهای آموزشی توسعه یابند و به شود تا فرصتها باعث میشود. این فناوریارتباطاتی حاصل می

های طولی رسیهای خودشان را توسعه دهند. بر اساس برکند تا مهارتو دانشجویان کمک می آموزان

تواند تأثیر عمیق مثبتی بر روی درگیر دهد که یادگیری الکترونیکی میشده، شواهدات نشان میانجام

 4، دال3مگنوسونباشد )داشته  آموزاندانشکردن یادگیرندگان، شخصی کردن یادگیری و خالقیت 

 یهادهیا یریکارگبهای (. با توجه به اینکه محیط اینترنت و وب شرایط مساعدی بر2010، 5لندیوچا

خالقیت در فرآیند یاددهی و یادگیری به  یهاکیتکناست اگر  نیمسئله ا اما؛ کندیمخالق محیا 

استفاده از  ریتأثاین تحقیق  در از این ظرفیت استفاده کرد. یترخالقانهبه روش  توانیمکارگرفته شود 

بتنی بر فناوری اطالعات واراتباطات سنجیده تکنیک تریز در فرآیند یاددهی و یادگیری م یریکارگبه

تکنیک تریز بر میزان خالقیت فرآیند یاددهی و یادگیری مبتنی بر »بنابراین فرضیه اصلی تحقیق؛ شودیم

 .«دارد ریتأثفناوری اطالعات و ارتباطات 
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1. Genrish Altshuller 

2. Nakagawa, T. 

3. Magnoson 

4. Dall 

5. Chiland 
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 ادبیات و پیشینه تحقیق
 یهاعرصه یتمام را در یاگستردهتحوالت  ک، بدون ش1ارتباطات و اطالعات یفناور 

ه جهان امروز کاست  یاگونهبه یآن بر جوامع بشر ریتأثت به دنبال داشته و یبشر یو اقتصاد یاجتماع

 یکیترونکاست. فرآیند یاددهی و یادگیری ال یجامعه اطالعات یکل شدن به یدر حال تبد سرعتبه

طراحی، توسعه و تولید، است که یک طرح آموزشی شامل مراحل: تحلیل،  یبر فناور یروشی مبتن

و یاددهی  ندیدر فرآاستفاده از فناوری  مبتنی بر آن شکل بگیرد. امروزه تواندیماجرا و ارزشیابی 

، کیستی و چه ییکجا ظرفیت و قابلیتی را ایجاد نموده که چهار بعد یادگیری شامل چیستی، یریادگی

 یالگوهاو حل مسئله، با ارائه  یافزاررمنو  یافزارسختسه بعد  برهیتکزمانی آن را پاسخگو است. 

مرحله  نیتریینهافرآیند یادگیری را از مرحله شناسایی یادگیرندگان تا  تواندیم مناسب در وب،

. دینمایم و کنترلدر فرد هدایت  معناداریادگیری  جادیو اآموزشی یعنی ایجاد تغییر در نگرش، رفتار 

گرافیک،  شنیداری، -های دیداریو فرامتن هااز متنی استفاده برا نترنتیو ااز توان وب  یریگبهره

 یمحتوا یدهسازمانو  یبا طراح، قادر نمودهمتخصص آموزش را  رهیو غتصاویر ثابت و متحرک 

و الکترونیکی با رویکرد ارائه بازخورد و تعامل با فراگیر، الگوهایی را ارائه دهد تا اهدا  یاددهی 

در محیط جذاب  جادیو امحتوا و ارائه مناسب آن  یبندقالبز فراگیران با متناسب با نیا یریادگی

، یادگیری الکترونیکی یادگیرنده را از حالت انفعالی هاییتواناو  هاتیظرف، محقق نماید. با این یریادگی

 ،یروش چندحس یریکارگبه. کندیمگر، خالق و پیگیر تبدیل در یادگیری به فردی فعال، تالش

 ،یشیروش آزما ،یروش بحث گروه روش پرسش و پاسخ، ،یاروش پروژه ل مسئله،روش ح

، ییر استقراکتف یالگو افت مفهوم،یدر یالگو ،یارگاهکنقش، روش  یفایروش ا ،یروش گردش علم

ش یافزا) یپردازعه یبد یالگو م،یرمستقیس غیتدر ی، الگویادسیاری یالگو یاوشگرکآموزش  یالگو

ند یدر فرآیند یاددهی و یادگیری که تطابق با فرآ ی)تفحص گروهیپژوهش گروه یر خالق(، الگوکتف

م یمستق طوربهل و ... ینمودن احساسات و قدرت تخ ریدرگو حل مسئله،  یابیند مسئله یت، فرآیخالق

، فناوری اطالعات و ارتباطات شوندیمت یادگیرندگان یش خالقیدارد، باعث بهبود و افزا میرمستقیغا ی

تعاملی  یاانهیرا یهایباز، یسازهیشب ویدئویی، یهاکنفرانسراهم آوردن بستر گفتگوی اینترنتی، با ف

 نیتربرجسته 2در وب فراهم نموده است. تورنس هاروشاین  مناسب برای اعمال یانهیزمو... 
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1. Information & Communication Technology 

2. Torrance 
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فورد در لیدگاه گیرا بر اساس د هاآزمونکه این  تفکر خالق یهاآزمون یسازندهت و یمتخصص خالق

 یابتکار ساخته است، در طو  یریپذانعطا سیالیت،  یعنیت یخالق ییربنایخصوص سه مهارت ز

 هایمهارت، از یگریفوق، انواع د هایمهارتخود، عالوه بر  یسالهن یقات و مطالعات چندیتحق

 از: اندعبارت هانیترمهماز  ینموده است که برخ ییت را شناسایخالق

ع و یبد یزهاید آوردن چیو پد مرتبط ریغان اجزا و عناصر یجاد ارتباط میا یی: توانا1ا سنتزیب یترک- 

 تازه.

 .آورخندهز و یطنزآم هایموقعیت: خلق عناصر و 2یطبعشوخ- 

 .هاپدیدها و یاش یداخل یتجسم اجزا یی: توانا3یتجسم درون- 

 و متفاوت. یرعادیغ یایا و موضوعات از زوایدن اشیت دی: قابل4یرمعمولیغتجسم - 

 .یالیخ هایموقعیتا و یل در خلق اشی: استفاده از قدرت تخ5یپردازالیخ- 

 ات وابسته به آن.یو کامل کردن موضوع و افزودن جزئ یساز به گسترش، یی: توانا6بسط- 

ابزاری برای رشد خالقیت و افزایش توان حل خالق مسئله  عنوانبهخالقیت  یهاکیتکن 

 گریدعبارتبه. دینمایمتوان فرد در تمام مراحل خالقیت و فرآیند حل خالق مسئله شایانی به  کمک

. محور اصلی کنندیمیا مراحلی از فرآیند خالقیت را تقویت  مرحله خالقیت، یهاکیتکناز  کهری

 ذهنی است. یهاقالبستن ک، شهاکیتکنو  هاروشاین 

 کوشندیمه از طریق آن گروهی کگردهمایی  کنیکت کی یاجرا طوفان ذهنی: کنیکت 

 لهیوسبهو درجا  خودخودبه طوربهه ک ییهادهیامسئله بخصوص یا انباشتن تمام  کبرای ی یحلراه

 بیابند. شودیم اعضا ارائه

به ما  کنیکی است. استفاده از این تکودکرر کمثل چراهای م قاًیدقچرا  کنیکت ؟چرا کنیکت 

 یهادهیانیم و در فرآیند آن به کمشخص  ترو روشنرا بهتر تا موقعیت و وضعیت  کندیم کمک

 .میابیدستجدیدی 
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2. humor 

3. internal visualization 

4. unusual visualization 

5. Fantasy 
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واقعیت است، واقعیت نیست.  میکنیمر که فکتوهم خالق: خیلی اوقات آنچه را  کنیکت 

توهم بعضی از اوقات با خطاهای عمدی  باقدرته شما بتوانید کاین است  کنیکمنظور و هد  این ت

 اصل و واقعیت موضوع را دریابید. لهیوسنیبدرده تا کاه طور دیگری به مسائل نگ

تا  سازدیمه انسان را مجبور کآن است  کنیکاین ت یهاارزشی از کپی. ام. آی: ی کنیکت 

و  ترخودآگاهذهنی  یهاقالبنسبت به  مروربهند و کر کتف اشیذهن یهاقالب برخال دقایقی 

از حرو   برگرفته کنیک. نام این تکندیمرای خالقیت پیدا شود، لذا آمادگی ذهنی بیشتری ب ترمسلط

 یجملهه کافی است کات جالب ک. برای یافتن نباشدیماستن و جالب کلمه به معنی افزودن، کاول سه 

 نیم.کامل ک( را اگر ...... شودیم)چقدر جالب 

به  Open ردنکف معنی تعری به Defineلمه کاز حرو  اول چهار  کنیکدویت: نام این ت کنیکت 

یل شده کردن، تشکبه معنی تبدیل  Transform به معنی شناسایی Identify ردنکمعنی باز 

ل الزم است ابتدا موضوع و مسئله را که برای حل مشکاست. منظور از انتخاب این واژگان این است 

 حلراهبهترین  تا داشتهنگهمختلف باز  یهاحلراهو سیس ذهن را برای  دقیق تعریف و مشخص نمود

 .ردکآن را به عمل تبدیل  تیدرنهاشناسایی و 

 باشدیموفه نیلوفر آبی کاز ش برگرفتهنیلوفر آبی: طرح این ایده  یشکوفه کنیکت 

و از آن نقطه  زنندیمزی خوشه کهسته مر کوفه نیلوفر آبی به دور یکش یهاگلبرگه ک صورتنیبد

 ییهابخشامییوتری، کمورد استفاده در برنامه  یهاپنجرهمشابه با  ییهاپنجره. با ایجاد ابندییمگسترش 

موضوع اصلی برای استخراج ایده در  که یکرد کی تقسیم بندی صورتبه توانیمتابلوی ایده را  کاز ی

یل میکجدید پنجره را تش یهامجموعهز کاستفاده قرار گیرد به نوبه خود مرا مورد جانبی، یهاپنجره

 دهد.

 یآورجمعر برای کشایانی به آزاد سازی ف کمک کنیکاین ت ؟اگر ... شودیمچه  کنیکت 

 شودیمچه : سااالتجدید از  یهادهیابرای یافتن  شودیم. در این روش توصیه کندیمجدید  یهادهیا

 عادت شود. که برایتان یکنید کرار و تمرین کت یقدربهنید و آن را کاگر...؟ استفاده 

ه کاربرد اصلی آن بر پایه ایده یابی فردی طراحی شده است ک کنیکر: این تمیکاس کنیکت 

قدرت تصور  کنیکنیز مفید باشد. هد  اصلی این ت هاگروهبه نحو بسیار اثر بخشی برای  تواندیم

    لمهکاز  برگرفته S ت درآورد. حر کبه حر یو ضروراست تا آن را در جهات و بعد مختلف 

Substitution است، حر  یسازنیجانشنی به مع C لمهکاز  برگرفته Combine  به معنی
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ردن کبه معنی رفاه، سازگاری و تعدیل  Adapt لمهکاز  برگرفته A حر  ردن است،کیب کتر

از  برگرفته P است، حر  یسازبزرگبه معنی  Maginfy لمهکاز  برگرفته M ، حر تاس

 لمهکاز  برگرفته E یر موارد است، حر به معنی استفاده در سا Put to other uses لمهک

Ellimination   ردن است، حر کبه معنی حذ R لمهکاز  برگرفته Reverse  به معنی

 وس سازی است.کمع

ه کی از موانع مهم خالقیت، مفروضات قبلی است کستن مفروضات: یکدر هم ش کنیکت 

ن است کری از مفروضات قبلی ممبسیا دیدرآت کر در همه جهات به حرکف دهدینماجازه  ناخودآگاه

، غلط باشند، شناسایی مفروضات خود و دیگران، اندجادشدهیاه در ذهن ما کدر اصل همان زمانی 

 اولین قدم برای تغییر مفروضات است.

یا ریخت شناسانه،  کمورفولوژی لیوتحلهیتجز کنیک: تکمورفولوژی لیوتحلهیتجز کنیکت 

 قرارمی گیرد. لیوتحلهیتجزلی و ابعاد مختلف مورد کز جهت ساختار مورد نظر ا یدهیپدآن  بر اساس

 گاهچیهه افراد کتفاوت  نیبا اطوفان ذهنی است  کنیکدلفی: بسیار شبیه به ت کنیکت 

 .دهدینمرویارویی مستقیم رخ  و درواقع شوندینممیز جمع  کجلسه و دور ی کگروه در ی صورتبه

بسیار سودمند برای شناسایی  یهاروشی از کلول(: یاستخوان ماهی )علت و مع کنیکت 

لیه علل احتمالی مسئله کمسائل نمودار استخوان ماهی است. هد  آن، شناسایی و تهیه فهرستی از 

 مورد نظر است.

برگرداندن از مسائل مربوط به تولید و روی  یبارو میتوانیمبه مشتری:  بازگشت کنیکت 

را به لحاظ محصول،  انیو مشترخود  یهاتیفعال، رابطه بین یابیربازاآوردن به مسائل مربوط به 

 .میکنیمقیمت، تبلیغ، توزیع و بازار مورد نظر، بررسی 

یم بیمحدود ترک یهابحثدادن بدون  یرأ یهاجنبهگروه اسمی: فن گروه اسمی  کنیکت 

 .تصمیم گروهی برسید کو شما بتوانید به ی دیآیم به دسته توافق ک کند

قالب یا  کردن چیزهای مختلف در یکس: خالقیت نیز نوعی هماهنگ کتیکسین کنیکت 

 سکتیکر سینکساختار جدید است و هر اندیشه خالقی از تف

ه کر خالق در میان گروهی از افراد کروشی است برای بر انگیختن تف کنیکاین ت باشدینم بهرهیب 

 .ندیآیمگرد هم 
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ک خالقیت شش کاله تفکر ادوارد دوبونو پدر تفکر شش کاله تفکر: اصل تکنی تکنیک 

نشست  کوشدیمو از طریق آن  کندیم ارائهروش خالقانه  کی( خالق در کتاب ))شش کاله تفکر(

به کسانی که به  کندیم)دوبونو(( سعی ) افراد به دور یکدیگر را به اقدامی ثمربخش و کارا تبدیل کند.

های خالقانه تفکر خود نظم دهند و آنگاه در این میان؛ به راه ، بیاموزد که بهشوندیمجمع  دورهم

از آن  هایریگمیتصمکرده و در  یبندتیاولوو  یبندطبقهبیاندیشند و با یک هماهنگی مدیرانه نتایج را 

 (.2012رونکو و جیگر، کنند )استفاده 

که در اداره ثبت  روش توسط آلتشولر نیاست. ا تیپرورش خالق یبرا افتهینظام ی: روشزیتر

 هاآننکات مشترک  یبنددستههزار اختراع و  ستیاز ب شی، از مطالعه بکردیمکار  هیاختراعات روس

 است. آمدهدستبه

 یبندفرم: شناخت مسئله، باشدیم ریحل مسئله شامل مراحل ز یامرحله 9 ستمیس :یاجزاء اصل 

 شدهکشف یهاحلراه یگوها، استفاده از الشدهحلمسائل قبالً  یمسئله، جستجو

کوچک،  یمشخص، بهبودها یهاحلراهاست:  ریسطح ز 5شامل  یگانه حل مسئله و نوآور 5 سطوح

 یادیبن یهاکشف د،یجد یبزرگ، کانسیت ها یبهبودها

که  شودیماز مسئله ابداعی تحت عنوان تناقض تعبیر  تریز : در نظریههاتناقضماتریس  

د یا دو کیفیت متعارض است، یعنی افزایش سطح کیفیت یکی موجب معنی آن دو موقعیت متضا

 ..باشدیماین تناقض  حلراهو حل ابداعانه مسئله، کشف  شودیمکاهش سطح کیفیت دیگری 

در تریز: در تریز مسائل ممکن است باز بوده و یا بسته باشند. مسائل باز  هامسئلهصورتنوع  

مسائل بسته نوعاً  کهدرحالیوجود ندارد.  هاآنخصی برای حل مسیر مش گونهچیهمسائلی هستند که 

 .آورندیمچندین مسیر مشخص را برای حل مسئله مورد نظر فراهم 

عدم  –4کیفیت موضعی اصل  –3استخراج اصل  –2جداسازی اصل  –1چهل اصل نوآوری: اصل 

عامل  –8بودن اصل  تودرتو –7جامعیت اصل  –6)ادغام کردن( اصل  کردن بیترک –5تقارن اصل 

حفاظت پیشاپیش اصل  -11کنش پیشاپیش اصل  – 10مقابله پیشاپیش اصل  –9تعادل و توازن اصل 

 -16پویایی اصل  -15کروی ساختن اصل  –14معکوس کردن اصل  –13هم پتانسیلی اصل  –12

ی اصل ارتعاش مکانیک -18حرکت به بعدی جدید اصل  – 17یا مازاد اصل  ازحدشیب ،عملکرد ناقص

تبدیل ضرر به  -22 حمله سریع اصل -21 تداوم کنش مفید اصل – 20 اصل یادورهعملکرد  – 19

 -26به خود اصل  یدهخدمت -25واسطه و میانجی اصل  -24اصل  بازخورد -23سود اصل 
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اصل  بادوامو  متیقگرانجسم  یجابهاستفاده از جسم ارزان قیمت با عمر کوتاه  -27کردن اصل کیی

 -30اصل  کیدرولیهاستفاده از ساختار پنوماتیک یا  -29تعویض یک سیستم مکانیکی اصل  -28

تعویض رنگ اصل  -32استفاده از متخلخل اصل  – 31های نازک اصل یا پوسته ریپذانعطا  یهاپرده

تغییر خواص فیزیکی و  -35قطعات اصل  یبازسازردکردن و  -34سازی اصل و همگن جنسهم -33

استفاده از اکسید  – 38انبساط حرارتی اصل  -37تغییر فاز اصل  – 36ی یک جسم اصل شیمیای

. 1(2013ایوبار، پروبرت و فال، )مواد مرکب  – 40اصل  اثریبمحیط  – 39های قوی اصل کننده

و  یمحبوب ،م زادگانیکر ،توان به پژوهش زارعهایی که در این زمینه صورت گرفته است میپژوهش

ان یدانشجو ینیت و کارآفری( بر خالقICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور ریتأث( 1391)باقرپور 

بر  ICT ریتأثانس یل واریج تحلیبررسی نمودند و نتا یجان غربیام نور استان آذربایدانشگاه پ

 ینیت و کارآفریخالق یرهایک از متغیک بر هر ین به تفکیهمچن 01/0در سطح  ینیت و کارآفریخالق

 ICT ریتأث، هاداده لیوتحلهیتجزبود، بنابراین از  داریمعن 0.01و در سطح  یموردبررسنمونه در کل 

 شده،د. از پژوهش دیگری که در این زمینه انجامیگرد دییتأان یدر دانشجو ینیو کارآفر تیبر خالق

دگیری خالق توان به پژوهش دالور و قربانی اشاره کرد که در رابطه با نقش آموزش مجازی در یایم

علمی بود. نتیجه این پژوهش نشان داد که یادگیری مبتنی بر دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت

کامییوتر و یادگیری مبتنی بر وب در افزایش خالقیت دانشجویان نقش ماثری دارد )دالور، قربانی، 

آن بر  ریتأثو  آموزاندانشت به ی( آموزش خالق1392و پادروند ) ، دالوریی، رضای(. احد1390

انتخاب و باز  تصاد به آموزدانش 100 تعداد ، ابتکار، انعطا ، بسط.یالیس یهامالفهش سطح یافزا

م شدند. ینفر گروه کنترل( تقس 50ش و ینفر گروه آزما 50) ینفر 50، به دو گروه یتصادف صورتبه

ش و یآزما یهاگروهشد. از  نترل استفادهکبا گروه  آزمونپسو  آزمونشیپن پژوهش از طرح یدر ا

ر مستقل یمتغ یش از اجرایتورنس )فرم ب( پ یریت تصویکنترل خواسته شد تا به آزمون خالق

ت با یخالق یفراشناخت یهامالفهآموزش  ساعتهکیجلسه  10ت( پاسخ دهند. بعد از ی)آموزش خالق

ده ی، ایپردازداستان، یرسازیوم تصیمفاه یبر مبنا شدهینیبشیپ یهاتیفعالاستفاده از چهار دسته 

ش و کنترل خواسته شد بار یآزما یهاگروهبود از  اجراشدهش یگروه آزما یکه برا یو باز یپرداز

ل یاز تحل هاداده لیوتحلهیتجز یتورنس )فرم ب( پاسخ دادند. برا یریت تصویگر به آزمون خالقید
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1. Ilevbare, I. & Probert, D. & Phaal, R 
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 آزمونپسن نمره یمون آنکووا نشان داد بج آزی)مانکووا( استفاده شد. نتا یریانس چند متغیکووار

 مالفه آزمونپسن نمره یوجود دارد اما ب یدار ی، ابتکار و بسط تفاوت معنیالیس یهامالفه

بررسی اثربخشی آموزش »عنوان با  ست. امان زاده و نعمان ا ین یدار یتفاوت معن یریپذانعطا 

های انتقادی و تفکر خالق دانشجویان دانشگاه مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر

استان مازندران اشاره کرد که نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار 

(. 1394امان زاده و نعمان ا ، ) تفکر انتقادی و تفکر خالق دانشجویان معنادار است. بامهارت

سال در  1توان به پژوهش پین فتیشده است میزمینه انجام همچنین، از پژوهش دیگری که در این

های افزارها و برنامهاشاره کرد وی با انجام پژوهشی در این زمینه دریافت که اگر در انتخاب نرم 2000

اینترنت تدابیری اندیشه نشود استفاده از رایانه سبب سلب خالقیت و ناتوانی در حل مسئله و یادگیری 

های خالقیت و حل مسئله در فراگیران ها کاربردی باشد مهارتشود و چنانچه برنامهمدت میطوالنی

ها را ( دریافت که استفاده از وب تخیل و خالقیت بچه2001) 2شود. همچنین مارشالتقویت می

پذیر های محیطی انعطا دهد و معتقد است که اینترنت افراد را در برخورد با محرکافزایش می

های متنوع داشته ها، پاسخکند که برای پرسشهمچنین این توانایی را در افراد ایجاد می سازد ومی

 3ها کمک کند. هابریچپذیری آنتواند به انعطا باشند، همچنین تنوع مطالب و گوناگونی اطالعات می

القیت ای که روی دانشجویان انجام داد، نقش فناوری و اینترنت را بر ظهور خ( در مطالعه2003)

نشان داد که استفاده از اینترنت بر خالقیت تأثیر مثبت دارد. در تحقیقی  هاافتهیبررسی کرد، در پایان 

( این نتیجه به دست آمد که تدریس در یک فضای باز و مبتنی بر 2008) 4توسط جان کوسکا و آتلی

و باعث افزایش یادگیری گذارد آموزان در فرآیند یادگیری تأثیر مثبت میخالقیت بر درگیری دانش

 شود.ها میآن

 روش شناسی تحقیق
نوع مطالعه از نوع کمی و کاربردی است روش پژوهش شبه آزمایشی با استفاده از دو گروه آزمایش و 

دهد. آماری این پژوهش را اساتید، طراحان آموزش و دانشجویان تشکیل می یجامعهکنترل است. 
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1. pianfetti 

2. Marshal 

3. Habrych 

4. John Koska and Attlee 
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صورت تصادفی در دو گروه کنترل گروه دردسترس انتخاب و به رتصونفر به 75جامعه آماری تعداد 

و آزمایش جایگزین شدند. در این پژوهش گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل مورد آزمایش 

گیری متغیر وابسته )شرکت در کارگاه تریز( قرار گرفتند و گروه کنترل در کارگاه حضور نداشت. اندازه

زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت. قبل از ورود متغیر در یک)خالقیت( برای هر دو گروه 

 5آزمون در هر دو گروه انجام شد. سیس گروه آزمایش طی مستقل )شرکت در کارگاه تریز( پیش

، سطوح در معرض متغیر مستقل )کارگاه آموزشی تریز( قرار گرفت. در کارگاه اجزاء، کارگاه آموزشی

منظور بررسی به تریز برای ایجاد تفکر خالق آموزش داده شد.اصول و ماتریس تناقض در تکنیک 

به  1363خالقیت در سال  یدربارهخالقیت عابدی که بر اساس نظریه تورنس  یپرسشنامهخالقیت از 

ای دارد گزینه 3ساال  60( در تهران ساخته شد، استفاده گردید. این پرسشنامه 1372عابدی ) یلهیوس

تا  34های (، ابتکار )ساال33تا  23های (، بسط )ساال22تا  1های یالی )ساالخرده آزمون س 4که از 

( تشکیل شده است. نمره صفر برای خالقیت پایین، نمره 60تا  50های پذیری )ساال( و انعطا 49

یک برای خالقیت متوسط و نمره دو برای خالقیت باال در نظر گرفته شده است. مجموع نمرات 

نمره کل خالقیت هر  یدامنهدهد. ر خرده آزمون، نمره کلی خالقیت او را نشان میآزمودنی در چها

(. در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب 1392است )عابدی،  120و  0آزمودنی بین 

به دست  89/0و پایایی کل  78/0پذیری و انعطا  69/0، ابتکار 74/0، بسط 74/0پایایی بخش سیالی 

در سطح آمار توصیفی  211اس اسپیافزار اسهای پژوهش با استفاده از با نرموتحلیل دادههیتجز آمد.

 از میانگین، درصد و انحرا  معیار و در سطح استنباطی از تحلیل آماری کواریانس استفاده گردید.
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 نتایج
مبتنی بر فناوری فرضیه اصلی پژوهش: تکنیک خالقیت تریز بر فرآیندیاددهی و یادگیری خالقانه 

های پژوهش از آزمون آماری تحلیل کواریانس دارد. برای بررسی فرضیه ریتأث اطالعات و ارتباطات

گردد که در طرح تحقیق ( استفاده گردید. دلیل استفاده از این آزمون به این امر برمی1تک راهه )آنکوا

عنوان متغیر آزمون بهاین متغیر از پیش حاضر محقق برای کنترل اثر مربوط به آمادگی قبلی و تعدیل اثر

کنترل استفاده کرده است. جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس بایستی چند مفروضه برقرار باشد 

ها ها ممکن است نتایج تحقیق را با سوگیری همراه سازد این مفروضهچراکه عدم رعایت این مفروضه

(، شرط 2های خطا )آزمون لونها، شرط برابری واریانسگی دادهاند از: نرمال بودن توزیع پراکندعبارت

ها موردبررسی قرار گرفت که همگن بودن خطوط رگرسیون. جهت حصول اطمینان، این مفروضه

 باشد.نتایج نشان داد استفاده از این آزمون بالمانع می

وه آزمایش و کنترل را آزمون خالقیت گرآزمون و پس( میانگین، انحرا  معیار نمرات پیش1جدول )

 .دهدنشان می

 

 گروه آزمایش گروه کنترل مرحله متغیر

 میانگین  
انحرا  

 معیار
 میانگین

انحرا  

 معیار

 70/3 25 35/3 13/21 آزمونپیش سیالی تفکر

 6/4 50/32 75/3 81/23 آزمونپس 

 65/2 69/9 34/2 81/11 آزمونپیش بسط تفکر

 67/2 06/13 03/3 69/11 آزمونپس 

 73/3 81/16 89/2 69/16 آزمونپیش ابتکار

 25/2 38/22 58/3 19/17 آزمونپس 

 25/2 13 07/2 19/13 آزمونپیشپذیری انعطا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ancova 

2. Levene’s Test 
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 تفکر

 44/2 31/16 08/2 25/13 آزمونپس 

خالقیت 

 )نمره کل(

 90/6 56/64 43/6 44/65 آزمونپیش

 48/6 01/88 10/8 06/66 آزمونپس 

 هاتوصیفی نمرات آزمون خالقیت به تفکیک گروه . آمار1جدول 

 

 63/88و  56/64آزمون متغیر خالقیت به ترتیب در گروه آزمایشی آزمون و پسمیانگین پیش 

آزمون و است. انحرا  استاندارد این متغیر در پیش 88/66و  44/65است و در گروه کنترل به ترتیب 

آزمون و و در گروه کنترل به ترتیب در پیش 72/9و  90/6آزمون به ترتیب در گروه آزمایشی پس

آزمون شود میانگین متغیر گروه آزمایشی در پسطور که دیده میاست. همان 22/8و  43/6آزمون پس

ازاینکه سه مفروضه )بررسی نرمال بودن متغیر، همگنی شیب پس .آزمون استبیشتر از پیش

توان آزمون کوواریانس را برای تأیید قرار گرفتند می ها( بررسی و موردرگرسیون و همگنی واریانس

 آمده است. 2تحلیل فرضیه انجام داد. نتایج در جدول 

 

 

 دو گروه در متغیر خالقیت . نتایج تحلیل کواریانس بین2جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 آزمونپیش

 گروه

029/0 

348/2235 

1 

1 

001/0 

131/40 

982/0 

001/0 

000/0 

581/0 

050/0 

000/1 

 خطا

 کل

346/1615 

000/181170 

73 

75 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...  یریادگیو  یاددهی ندیفرآ تیخالق زانیبرم زیتر کیتکن یریکارگبه ریتأث ــــــــــــــــــــــــــــ 65

نتایج تحلیل کواریانس بین دو گروه در متغیر خالقیت بعد از حذ  اثر  2با توجه به جدول  

دهد متغیر ان میاثر نش یاندازهشود. ( تأیید می001/0و سطح معناداری ) =F 131/40آزمون پیش

 کند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 60 باًیتقر مستقل

 نتیجه گیری
، فرضیه تحقیق را ثابت نمود و نشان داد، به کارگیری تکنیک تریز بر فرآیند یاددهی آمدهدستبهنتایج 

زاده و  امان ،2008 جان کوسکا و آتلی، دارد. با نتایج تحقیق ریتأثو یادگیری خالق مبتنی بر وب 

خالقیت در فرآیند یاددهی و یادگیری  یهاکیتکن، از جهت این که 2000فتی،  نیپ ،1394نعمان ا  

، دالور ،1391همسو است همچنین با تحقیق زارع و همکاران  دهدیممیزان خالقیت افراد را افزایش 

فناوری بستری برای  که 2003؛ هابریچ 2001، مارشال 1392، احدی و همکاران 1390قربانی، 

آزمون متغیر آزمون و پسمیانگین پیش دهدیمنشان  1همسو است نتایج جدول  کندیمخالقیت ایجاد 

و  44/65است و در گروه کنترل به ترتیب  63/88و  56/64خالقیت به ترتیب در گروه آزمایش 

 کترونیکی برویژگی هایخالقیت تریزدر محیط یادگیری ال تکنیک یریکارگبه درواقعاست.  88/66

پذیری تفکر تأثیر خالقیت شامل قابلیت سیالی تفکر، قابلیت بسط تفکر، قابلیت ابتکار، قابلیت انعطا 

به کارگیری تکنیک خالقیت تریز بر خالقیت درفرآیند  دهدیم های پژوهش نشانیافته مثبت دارد.

های ر مثبت دارد بنابراین ابعاد و مالفهیاددهی و یادگیری مبتنی بر محیط یادگیری الکترونیکی تأثی

و از طرفی جوامع کنونی نیازمند  دهدیمپذیریرا افزایش خالقیت شامل سیالی، بسط، ابتکار و انعطا 

زندگی  یروزمرهپذیری مسائل و مشکالت تخیل و انعطا  یقوهگیری از افراد خالقی است که با بهره

 یهاکیتکنشود صورت مبتکرانه عمل نمایند، لذا پیشنهاد میا بههخود را حل کنند و در برخورد با آن

آموزش داده شود و این مهارت در  آموزاندانشخالقیت به معلمان، طراحان آموزشی، دانشجویان و 

 آنان تقویت گردد.
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 بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و نوآوری سازمانی
 گرگان وپرورشآموزشاداره  در

  

 اینلیاسماع/ دکترکامبیز فاطمه نامنی

 

 دهکیچ
با یکدیگر های نوین مدیریتی و ارتقاء عملکرد و نوآوری سازمانی با توجه به اینکه استفاده از روش

تواند بر افزایش خالقیت کارکنان بیانجامد و مرتبط هستند، لذا مدیریت منابع انسانی الکترونیک می

واسطه آن موجب ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان گردد. به عبارتی نوآوری و خالقیت در هر موقعیتی به

ت یریمد یامدهایج و پیاگشاست. با در نظر گرفتن این عامل که نتبرای فرد نیروی کمکی و مشکل

رد. که یگرا، تجزو اثرات تحول ی، اثرات ارتباطیاتیتوان به اثرات عملرا می یمنابع انسان یکترونکال

ا یها اهش هزینهکل یاز قب یمنابع انسان یکترونکت الیریهای مدخروجی یآن به کارآیی و اثربخش جینتا

 بر یمرور از ن منظور در مقاله حاضر پسشوند. به همیت مربوط مییریمد ییاهش فشار اجراک

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با نوآوری سازمانی  رابطه یبررس و کارکردها به هابندیطبقه ف،یتعار

 است. شده پرداخته وپرورشآموزشدر 

 .وپرورشآموزشمدیریت منابع انسانی الکترونیکی، نوآوری سازمانی،  کلیدی: هایواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان، ایران ،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی یدانشجو 

   ،یسنده مسئول(نو) رانیادانشگاه ازاد اسالمی واحد گرگان، استادیار گروه مدیریت آموزشی 
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 مقدمه

 یورفناتوانند از می چگونهکه باشد و اینمی نسانیا منابع بحثها از سازمان یربسیا یدغدغهه وزمرا

و  یادار ییراکا یشافز(. ا2:1389حسینی و همکاران،کنند )استفاده  نسانیا منابع مدیریتت در طالعاا

 سهمده و ستفاتری اکم پرسنلاز  تادهد زه را میجاا ینان امدیر به یورفنان گوناگود بعاده از استفاا

گیری از با بهره درواقع ن ایفا کنند. مدیریت منابع انسانی الکترونیکیشانمازسادر  بیشتریارزش زایی 

های بسیار، حامی و پشتیبان مدیریت منابع انسانی های پیشرفته و به همراه داشتن مطلوبیتفناوری

از قبیل  یهای بسیاروکارها با چالشبتر کس(. به عبارت گسترده21: 12007استراح مییر،است )

اند و غیره مواجه شده یوکار، تغییرات فناوررقابتی شدن کسب یشدن، زنجیره ارزش براجهانی

دهند م مینجاا کههایی ع فعالیتنوا  و هدا از نظرها و نهادها صر سازمان تمامی(. 1388، 2الریچ)

ت و طالعاا یژتکنولو توسعه با؛ نسانیا یونیر، یژتکنولو، سرمایه: هستند صلیا منبعسه  یدارا

ر نحصادر ا یگرد ،سرمایهو  یژتکنولو به سترسید ،یکدیگر بهها و سازمان معاجو بیشتر هرچه یکیدنز

ح مطره برندگ بر عنوانبهتواند می که ستا نسانیا یونیر تنهاده و نبوود معدهای و سازمان هارکشو

انسانی  های مدیریت منابعسیستم که کنندیم، محققان پیشنهاد رحاضدرحال(. 2003، 3رایتباشد )

های اجرایی طور چشمگیری کارآیی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را افزایش و هزینهبه 4الکترونیکی

های زمینه (. از طرفی یکی از2005، 5گویتال و استوناند )و زمان معامله و تجارت را کاهش داده

رشد و توسعه  درواقعوپرورش کشورها است، گذاری در بخش آموزشسعه، سرمایهبنیادی رشد و تو

وپرورش های مختلفی که در آموزشنظام آموزشی یکی از وجوه مشخصه عصر ماست، از میان سازمان

عنوان یک سازمان اجتماعی حساس، نقش مهمی در تحقق طور رسمی فعال هستند، مدارس عموماً بهبه

عقیده  هایلیخ( 12: 1382)طهماسبی،  دارنداجتماعی و فرهنگی جامعه بر عهده اهدا  اقتصادی، 

، یستریمساز است )میالن. تی.وپرورش یک وزارت خانه نیست بلکه یک واحد انساندارند آموزش

( در همین راستا در این مقاله بر شناسایی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک با نوآوری 2010

 باشد.نظر می سازمانی مد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Strah meier 

2- Elrich 

3 - Right 

4- E-Human Resources Management 

5- Gueutal&Stone 
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 مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یشناسمفهوم
های استفاده شد به انجام فعالیت 1990واژه مدیریت الکترونیک منابع انسانی که برای اولین بار در دهه 

های وب اشاره دارد و درصدد است اطالعات را در هر زمان مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری

(. مسلم است که 2007، 1اختیار مدیران، مشاوران و کارکنان قرار دهد )سانچز و آگوایو و مکانی در

آوری، ذخیره و پخش اطالعات درباره کارکنان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، جمع یهیاولاهدا  

و کار  ریزی کنیم که درکمان را از عوامل ماثر بر پذیرشاست، بر این اساس باید مدیریتی را برنامه

الکترونیک منابع  تیریمد (.2،2006آیی مدیریت افزایش دهد )استون، استون رومرو و لوکاسزوییسکی

سازی ریزی، اجرا و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت شبکهانسانی عبارت است از برنامه

رک منابع انسانی های مشتو پشتیبانی حداقل دو نفر یا تعدادی از افراد بر اساس انجام فعالیت

طور محدود، پشتیبانی توان بهعبارتی مدیریت الکترونیک منابع انسانی را می به (.2007، 3)استروهمئیر

اینترنت تعریف کرد )ورمنز و همکاران،  ی)اجرایی( وظایف منابع انسانی با استفاده از فناور یادار

ها و اقدامات ها و سیاستسازی استراتژیهپیاد یای برا(. مدیریت الکترونیک منابع انسانی شیوه2007

باشد. عوامل وب می یهای مبتنی بر فناورشده کانالها از طریق پشتیبانی آگاهانه و هدایتدر سازمان

ت و ین امنیباشند، مثالً تضمماثر می یمنابع انسان یکترونکت الیریکارگیری مدرش و بهیدر پذ یمتنوع

؛ اهدا  یمنابع انسان یکترونکت الیریخوب مد یاستراتژ یکوجود  و یمحرمانه بودن اطالعات ورود

نان کارکو  یران صفیمد یها؛ قالب ذهنبه آن یابیدست یچگونگ یخوب و روشن و برنامه خوب برا

 (.2004، 4)روئل و همکارانش ینسبت به استفاده از فناور

 

 تفاوت بین مدیریت الکترونیک و سیستم اطالعات )منابع انسانی(
های اطالعاتی منابع انسانی با مدیریت ( تفاوت اصلی این سیستم2005) 5ه نقل از دولبون و مارلرب

ها و اطالعات تحلیلی توانند دادهها نمیالکترونیک منابع انسانی در این مطلب است که این سیستم

ص )مانند جبران های پیچیده مانند کارکردهای مدیریت منابع انسانی خاریزیتلفیقی که برای برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Suncher & Agonau 

2- Ston-Romero&Lukaszewski 

3- Strihameir 

4 - Roeal & Partners 

5- Dulebohn & Marler 
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گیری موردنیاز است را فراهم آورند. در عوض، خدمات و آموزش از راه دور( و حمایت از تصمیم

های داده و حفظ سوابق و پیشینه هایی بر اداره پایگاهکارکرد فراهم آورده شده توسط چنین سیستم

اطالعات منابع انسانی در های سیستم متمرکز است.. تمایز بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و

های اطالعات منابع انسانی تمایل به محدود شدن دارد و تنها روی شود که سیستماینجا بهتر روشن می

های عالوه سیستمکنند. بهگذارد که در بخش منابع انسانی سازمان کار میآن دسته از افرادی اثر می

های ابقه آن به قبل از ظهور شبکه و فناوریتر است که ساطالعات منابع انسانی یک مفهوم قدیمی

گردد. در عوض مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بیانگر یک فناوری اطالعات ارتباطات اینترنتی برمی

های رسد؛ بنابراین ما سیستممبتنی بر اینترنت است که به تمامی کارکنان در تمامی سطوح سازمان می

ای که فناوری دانیم تا اندازهمدیریت منابع انسانی الکترونیکی می اطالعات منابع انسانی را بخشی از

تر است به افراد اطالعات اینترنت محور را در برگیرد اما مدیریت منابع انسانی الکترونیکی انگاره وسیع

 (.1393زارعی،شود )و فرایندهای متعلق به بخش منابع انسانی در سازمان محدود نمی

آیی اداری و استفاده از ابعاد گوناگون فناوری به مدیران منابع انسانی این  افزایش و بهبود کار 

تری استفاده کنند و سهم بیشتری در سازمانشان ایفا کنند. تکامل سریع دهد تا از پرسنل کماجازه را می

زمان های ارائه خدمات الکترونیک منابع انسانی سبب شده تا اطالعات، بیشتر در راستای منابع سانظام

های پیشرفته و به همراه داشتن گیری از فناوریبا بهره درواقعبهره بگیرند. فناوری اطالعات 

 2و همکاران کوهو (.2007، 1استرومیراست )های بسیار، حامی و پشتیبان منابع انسانی مطلوبیت

وش و سبک کننده رشوند که فرهنگ کلی سازمان و استراتژی منابع انسانی تعیین( متذکر می2005)

تواند های الکترونیکی هم میهای منابع انسانی الکترونیک است. برنامهها از سیستمسازمان یاستفاده

های منابع انسانی بکار گرفته شوند و هم های وسیع از فرایندهای و سیستمعنوان بخشی از برنامهبه

 یک سیستم مستقل منابع انسانی. عنوانبه

 ونیک منابع انسانیمدیریت الکتر یکارکردها
 سرویس( باعث افزایش سلفاز طریق سامانه ارتباط نزدیک ) یک منابع انسانیمدیریت الکترون

شود متخصصان باعث می شود. انتشار دانشمی یمشارکت کارکنان و مدیران در اقدامات منابع انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Strohmeier 

2- Kehoe، Dickter، Russell And Sacco 
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مستمر دانش در حوزه  یروزآورای خود با چالش بهتوصیه -ایحفظ نقش مشاوره یبرا یمنابع انسان

روز اقبال دهد که روزبهو ارقام نشان می آمار (.1389رزاده و همکاران، ینصشوند )رو روبه یتخصص

شتر یار زیاد بیبس یل برخورداری از مزایایانجام امور خود به دل یافراد به استفاده از اینترنت برا

رد، فرایند کارمند یابی است. یال انجام گتیط دیجیتواند از طریق محکه می یاز خدمات یشود. یکمی

 یتواند رزومه و اطالعات استخدامک، یک فرد مییهای الکترونقه به کمک فناورییچند دق یامروزه ط

 یاز مراحل ادار یاریمراکز استخدام ارسال کرده و با این کار بس یخود را از دورترین نقاط کشور برا

ق ین استخراج و تطبیان را حذ  کند و همچنیه متقاضیات اولهای اطالعر برگهیه و تکثیازجمله ته

ق یک تطبیستم اتوماتیتواند با استفاده از سو شرایط احراز شغل می یمشخصات افراد با شرایط سازمان

 یاز مراکز فرع یتوان ارسال اطالعات استخدامرد و با این کار مییشرایط شغل با شاغل انجام گ

 1لییاک و اسنل،کرد )است، حذ   یازمند هزینه و وقت زیادیکه خود نرا  یمختلف به مراکز اصل

بندی مدارک و اسناد، در و طبقه ینگهدار یبرا یطرفی امروزه وقت و هزینه زیاد از (.1998

شود و کامالً مشخص است در این فرایند های بزرگ صر  میهای مختلف مخصوصاً سازمانسازمان

 یشده در مرکز بایگان یور مثال مفقود و یا مخدوش شدن مدارک نگهدارطپرهزینه احتمال اشتباه، به

طور که همراه است. همان یهای زیادشده با دشواریبه مدارک بایگانی ین دسترسیوجود دارد. همچن

شده به نسبت اندازه سازمان و تعداد کارمندان و گفته شد هر چه تعداد و حجم مدارک بایگانی

به  یو دسترس یمانند نگهدار یبایگان یشتر باشد انجام فرایندهایه در سازمان بشدهای انجامتراکنش

توان تمام مدارک را می یکیستم الکترونیهمراه است. با استفاده از س یشتریهای بمدارک با دشواری

 (.2009 2گاالنکی و پانایوتوپولو،کرد ) ینگهدار یوتریهای کامیپس از اسکن شدن در فایل

 نوآوری سازمانی یشناسمفهوم
 منابع یتعال و توسعه در گرو یسازمان هر رشد و هاستسازماندر  مهم اریبس نظام ک، ییانسان منابع

 یابزارها از یکی عنوانبه ینوآور (. امروزه2006و همکاران،  3)دایچتود باشدیم آن سازمان یانسان

 با اختراعات هک دانست یندیفرا نتوامی را یدرواقع نوآور شود.شناخته می هاسازمان یتوسعه

 عرضهقابل ای افزودهارزش یدارا یسازمان راتییتغ ای خدمات ندها،یمحصوالت، فرا به آن از استفاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lipak & Senel 

2  - Galanki & Panautopolo 

3 - Daychetod 
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نوآوری را بستر پیروزی در  2(. از دید مایکل تاشمن1،1990شود )گوت و گینسبرگل مییتبد بازار در

وکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازکسب

ای نیست که ها برسند نوآوری پدیدههای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنانجام دگرگونی

گیری سازمانی در تمام مراحل، از بار رخ دهد، بلکه فرایندی مستمر و متشکل از فرایند تصمیمفقط یک

باشد. ایده جدید اشاره به درک نیاز جدید مشتری یا روش ربردی شدن آن میتوسعه ایده جدید تا کا

یابد. در فرایند آوری اطالعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه میجدید تولید دارد و از طریق جمع

وری صورت محصول، فرایند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهرهکاربردی شدن ایده جدید، به

 (.1391د )رضایی،باید توجه شو

 سازمانی و نوآوریفرهنگ رابطه

اول سازمان، مستلزم وجود روابط اجتماعی است؛ یعنی فرد با سازمان رابطه متقابل )تعامل(  یوهلهدر 

توان گفت ند. پس میکای را مستثنی میهایی از جمعیت بوده وعدهبخش یرندهیدربرگدارد. سازمان 

های اجتماعی هستند ها پدیدهرو چون سازمانازاین 1393عار ،ارد )دمرز  کخود، یخودیسازمان به

ها بایستی موزون و هماهنگ باشد تا ابهام و سردرگمی به حداقل برسد لذا الگوهای تعاملی اعضای آن

(. دراین 1390رضایی ابیانه،) رندیپذه وظایف مهم سازمانی انجام میکاطمینان حاصل گردد  جهیدرنتو 

کند، یک الگویی از مفروضات گونه تعریف میسازمانی را این فرهنگ( 1980) 3شاینمیان ادگار 

بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را 

صورت یک روش صحیح برای شده، سیس بهکند که معتبر شناختهگیرند و چنان خوب عمل مییاد می

شود شه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته میدرک، اندی

 ینیارآفرک الکاش یهمه در کمشتر ییربنایز یدهیا تنها ،ی(. در این میان نوآور1378)احیائیان،

 هستند یمدع یبرخ اما شود؛نمی یتلق ینیارآفرک در یافک شرط یک ینوآور نکهیباا است، یسازمان

(. نوآوری 4،1999داشت )کوون و میلس نخواهد وجود هم یسازمان ینیارآفرک، ینوآور ه بدونک

 صورت محصول، فرآیند یا خدمتی توسعه یابد.دهد که ایده بهزمانی رخ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Guth & Ginsberg 

2  - Michael L. Tushman 

3 - Edgar H.Schein 

4- Covin&Miles 
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 ملزومات نوآوری سازمانی

کارگیری و جذب نیروهای به .1 :انده عوامل ماثر در نوآوری چهار دستهک( معتقد است 2001، )1انوک

 .3های نوآورانه انات مناسب تحقیقاتی و مالی برای فعالیتک. تأمین ام2الق و نوآور در سازمان خ

های آمده از فعالیتدستاستفاده از نتایج به .4های خالق ها و تالشافی در انجام فعالیتکآزادی عمل 

ها برای ایجاد نوآوری (. سازمان1391به نقل از عزیزی، خالق )خالقه و دادن پاداش مناسب به افراد 

 که در سازمان مراحل به ثمر رسانیدن یکسی است کاما قهرمان مدیریت ؛ به قهرمانان خالق نیاز دارند

(. از سویی، 1390نماید )احمدیان،کند و آن را تأیید و تقویت مینظر یا عقیده جدید را سرپرستی می

ها، شده است که انسانو مشخص شوندیمب ها محسوعنوان سرمایه سازمانمنابع انسانی، امروزه به

ها، و مشاغل در سازمان هافرهنگها در رقابت هستند. با پیچیده شدن محیط و تنوع عامل بقای سازمان

مدیریت راهبردی، نوآوری را  متون (.1388دبیری،است )تغییر کرده ترجیحاً نقش منابع انسانی هم

ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط  منظوربهها عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانبه

های متغیر و ایجاد و ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط. سازماننندیبیمپیچیده و متغیر امروزی 

خواهند بود  ترموفقها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند جدیدی که به آن یهاتیقابلتوسعه 

اخیر با تغییر ماهیت  یهاسال(. در 1388، به نقل از برومند و رنجبری، 4200و همکاران،  2)مونتس

بازار  یهاتیموفقدر خصوص  توانندینمبا هزینه پایین و فناوری قدیمی  یهابنگاهالمللی، رقابت بین

(. بسیاری از 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1996، 3و مالی خود مطمئن باشند )بایلس

و  4عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده )سینکوالنوآوری و ایجاد تمایز را به نظران،صاحب

(؛ و معتقدند نوآوری موجب مزیت رقابتی بنگاه 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1997همکاران، 

( و یک 1389، به نقل از معطوفی و همکاران، 1996، 5در بازارهای داخلی و خارجی شده )دیکسون

( 1389به نقل از معطوفی و همکاران،  1998بقای سازمان در بلندمدت )کوک،  منظوربهر ضروری عنص

 (.1389به نقل از معطوفی و همکاران،  1992باشد )گالر و هیجدن، و بخش مکمل راهبرد سازمان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Kono 

2  - Montes 

3  - Bayls 

4- Sin Cola 

5  - Dixon 
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 رابطه مدیریت منابع الکترونیک و نوآوری سازمانی
 منابع مدیریتی را با عنوان جدیدد یکررو نسانیا منابعهای مو نظا هات در فرایندطالعانفوذ فناوری ا

ها باید شرایطی را فراهم کنند تا خالقیت الکترونیکی ایجاد کرده است. از سوی دیگر سازمان نسانیا

خود  ینوآورانههای صورت مداوم و فردی یا گروهی فعالیتراحتی، بهکارکنان بارورشده و بتوانند به

ورند. در این میان نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نقشی محوری است. را به اجرا درآ

مدیریتی، افزایش  یهانهیهزمتخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش 

و توسعه خدمات مشتری را داراست  یریگمیتصمگویی، بهبود فرایند ، تسریع در زمان پاسخیوربهره

هزینه  ازنظرو  ترمنعطفکند تا استراتژیک تر، دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می و به همین

ها هد  از معرفی و پیاده رو در بسیاری از سازماننیازا (.1393صرفه تر باشد )محمدیان،بهمقرون

بع های مناها و سیاستکردن مدیریت منابع انسانی الکترونیک، استانداردسازی و هماهنگی فعالیت

عنوان یک هویت جهانی است نه یک بخش های سازمان و تصویر سازمان بهانسانی در بین همه بخش

 (.1388، نقل از الفت و زنجیرچی، 2006)هوب و همکاران،  یالمللنیبمجزای 

شده است که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با گونه اثباتبا توجه به تعاریف فوق این 

تواند موجب تسهیل در امور مدیریتی شده و باعث افزایش عملکرد ازمانی میتوسل بر نوآوری س

صورت الکترونیک در های مدیریتی به(. استفاده از روش1390ها گردد )احمدیان،شغلی در سازمان

شود و های سازمانی باعث بهبود عملکرد کارکنان میها عالوه بر تسهیل در انجام فعالیتسازمان

ها باشد. هوب و همکاران در استفاده از خالقیت و نوآوری افراد در امور محوله به آن تواند موجبمی

های نوآورانه در سازمان با شیوه مدیریت به روش پژوهشی نشان دادند که میزان ارتقای فعالیت

ها با بررسی عواملی ازجمله میزان درآمد و حقوق ماهیانه پرسنل، الکترونیک در ارتباط است آن

های مدیریتی ات استفاده از مرخصی و استراحت، احترام به حقوق هم نوع، استفاده از شیوهساع

به شکل معناداری  ،های مدیریت الکترونیکیپرداخته و متوجه شدند که استفاده از تکنولوژی و شیوه

 (.1388هوب و همکاران، به نقل از الفت و زنجیرچی،گردد )باعث ایجاد نوآوری در سازمان می

 وپرورش و استفاده از مدیریت الکترونیکسازمان آموزش
میراث اجتماعی و ساده  یمجموعهدهد که به علت ناچیز بودن سوابق تعلیم و تربیت آدمی نشان می

صورت غیرعمدی انجام گردیده ها و بیشتر بهوسیله خانوادهوپرورش بهبودن ارتباطات انسانی آموزش
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های مختلف های بشری و توسعه فرهنگ و تمدنها و مهارتنشاست. با گسترده شدن دامنه دا

رفته نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال افزایش جمعیت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته

شده و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد فرهنگ و تمدن به کودک و نوجوانان ضروری شمرده

عین به پرورش خردساالن پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و و سالمندان با توجه به مقاصد م

کردند های متعددی را ایجاد صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمانتربیت به

وپرورش را به یک کشتی تشبیه کرده است که ، آموزش1ژاک روسو ژان (.78: 1393خسروآبادی، )

وپرورش را اساس ساخت جامعه سالم قلمداد زد. او آموزشسانجات بشر را از طوفان ممکن می

وپرورش یکی از تواند زمینه دستیابی هر فرد را به آزادی مستقل فراهم آورد آموزشکند که میمی

ها و نهادهاست که با ماهیت انسانی، تکوین شخصیت فرد وزندگی اجتماعی او رابطه مستقیم پدیده

وپرورش نهادی و تغییر اجتماعی در تعامل است. همچنین آموزش دارد و با هرگونه تحرک اجتماعی

 کند.است که در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی عمل می

وپرورش نیز مانند هر سازمان دیگری با انقالب صنعتی مدیریت منابع انسانی در نظام آموزش 

های ان از طریق استفاده از شیوهگام با تکنولوژی پیشرفت نموده است. این سازمبهکلید خورده و گام

کارگیری، ارزشیابی و... کارکنان نیازمند مدیریتی خاص ازجمله مدیریت منابع انسانی در جذب، به

استفاده از امکانات الکترونیک بوده و در این زمینه فناوری اطالعات کمک شایان توجه ای به این 

وپرورش با ارتقای الکترونیک در نظام آموزشمدیریت بر پایه  کهناسازمان نموده است. از آن زم

آموزان نیز با الهام از الگوهای تدریس های درسی دانشسیستم فناوری اطالعات رونق گرفت کالس

کارگیری و تواند در بهالکترونیکی وارد مرحله جدیدی از نوآوری شدند. مدیریت الکترونیک می

کرد شغلی و همچنین نوآوری در سازمان گردد های عملکارکنان سازمان در خصوص ارتقای شیوه

 (.1393)محمدیان،

 یریگجهینت
( در پژوهشی با عنوان نقش سیستم مدیریت الکترونیک در نوآوری و 1393محمدیان، ) 

های ریزی مشهد نشان دادند بین استفاده از روشخالقیت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jeanjacques Russeau 
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یک و ارتقای خالقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود مدیریت منابع انسانی الکترون

 دارد.

کارگیری وری سازمانی با به( در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین بهره1393احمدی ) 

های وپرورش شهر تهران، نشان دادند که بین استفاده از روشفناوری اطالعات در ادارات آموزش

وری سازمانی رابطه مثبت و جود دارد و هر چه میزان استفاده از فناوری هفناوری اطالعات و بهر

 یابد.وری سازمان افزایش میاطالعات ارتقاء یابد به همان نسبت بهره

( در پژوهشی با عنوان نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر افزایش 1393زارعی ) 

ز کارکنان شرکت نساجی مشهد انجام گرفت به نفر ا 113عملکرد و نوآوری سازمانی که روی تعداد 

تواند باعث افزایش عملکرد کارکنان و ایجاد این نتیجه رسید که مدیریت منابع انسانی الکترونیک می

 نوآوری در سازمان گردد.

( در پژوهش خود با عنوان اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر 1392نریمانی ) 

مان و افزایش عملکرد شغلی کارکنان اداره مخابرات شهرستان اهر که روی خالقیت و نوآوری در ساز

نفر از کارکنان در دو بخش از مخابرات شهرستان اهر انجام گرفت به این نتیجه رسید که مدیریت  25

تواند بر افزایش خالقیت کارکنان بیانجامد و به واسطه آن موجب ارتقاء منابع انسانی الکترونیک می

 غلی کارکنان گردد.عملکرد ش

( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت سازمانی با 2000و همکاران ) 1بالکین 

های نوین مدیریتی و ارتقاء عملکرد نوآوری و ارتقاء عملکرد کارکنان نشان دادن بین استفاده از روش

 و نوآوری سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

دیریت منابع انسانی الکترونیکی در مدیران مدارس نسبت به اهمیت شکی نیست اهمیت م 

ها وجود توجه است؛ که این مورد در اکثر پژوهشآموزان قابلبحث آموزش و یادگیری در دانش

های متفاوتی ها اثر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازماننداشته است. با توجه به پژوهش

مدیریت  ینهیدرزمطورکلی، رشد سریع، هم به ز اهمیت فراوان آن دارد.شده است که نشان ابررسی

به  ،هامنابع انسانی و هم در مورد فناوری اطالعات منجر به این امر شده است که امروزه بیشتر سازمان

نوبه خود منجر به تقویت، کارگیری فناوری اطالعات در بخش منابع انسانی روی آوردند و این امر بهبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Balkin 
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سازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک شده است. از طرفی نوآوری، مفهومی کلیدی ادهپی

شود. عنوان محور دستاوردهای جدید در قرن بیست و یکم یاد میاست که امروزه از آن به

 تا فرهنگ نوآوری را به وجود آورند. کنندیمهای، اقدام به ارزیابی مجدد خود سازمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 1395، زمستان 4سال اول، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ  80

 عفهرست مناب
(. بررسی رابطه رکود 1390) اکبر، شکاری، حمیده، افشاری، محمدعلی.احمدیان، سید علی -1

دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه آموزش عالی یزد. نشریه مدیریت و 

 .48ص  سازمانی. شماره دوم.فرهنگ

ها. چاپ اول. مانها و ساز(. خالقیت و نوآوری در انسان1377آقائی فیشانی، تیمور. ) -2

 انتشارات ترمه.

(. اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد 1388برومند، مجتبی و رنجبری، مریم. ) -3

. صفحه 24توسعه انسانی پلیس. شماره  دوماهنامهنوآوری: با تأکید بر نقش مدیریت دانش. 

54-41. 

نامه عملکرد شغلی. پایان (. رابطه خالقیت و نوآوری سازمانی بر1390بسینه، اعظم. ) -4

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد گرگان.

(. مدیریت منابع انسانی، 1391ربانی، مائده، دلوئی، محمدرضا، نعمت الهی، محمدجواد. ) -5

 مفاهیم، موضوعات، کاربردها، انتشارات امام عصر عج. اصفهان.

مقاله بررسی رابطه میان  (.1390رضایی ابیانه، ندا، سلطانی، سیده مانلی، رضیدی، ناصر. ) -6

های بیمه. هجدهمین همایش ملی و مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در شرکت

 المللی بیمه و توسعه. تهران: پژوهشکده بیمه.چهارمین سمینار بین

(. تهران. تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی با 1392رضایی کلیدبری، حمیدرضا. ) -7

المللی حماسه سیاسی و حماسه یانجی قابلیت نوآوری. اولین کنفرانس بینتوجه به نقش م

 اقتصادی.

(. نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر افزایش عملکرد و نوآوری 1393زارعی، محمد. ) -8

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد مشهد.سازمانی. پایان

 .138شماره . تدبیر مجله، منابع توسعهت در طالعاا یژتکنولو نقش(. 1382. )یرجا سلطانی، -9

 وپرورش. تهران: ارسباران.در آموزش یریتمدو  سازمان(. 1383، احمد. )یصاف -10



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...  یسازمان یو نوآور یکیالکترون یمنابع انسان تیریمد نیرابطه ب یبررس ـــــــــــــــــــــــــــــــ 81

(. رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری با 1393عار ، معصومه، قریب پور، مهشید. ) -11

مانی. وکارهای خانوادگی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع سازجانشین پروری و کسب

 .55-42 ص .3شماره 

(. مقاله مدیریت تعارض 1391عزیزی، حمیده، پورشافعی، هادی، علیجان نوده پشنگی، مجید. ) -12

و ارتقای خالقیت و نوآوری سازمانی، اولین کنفرانس مدیریت، نوآوری و تولید ملی. قم: 

 دانشگاه پیام نور.

(. مقاله بررسی رابطه بین 1393علیزاده، محمد، محمدیان، بهاره، ابراهیمی، خدیجه. ) -13

المللی توانمندسازی منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه لرستان، همایش بین

 مبین. تهران: موسسه سفیران فرهنگی. مدیریت.

(. منابع انسانی سبد خلق دارایی سازمان. تهران: میزگرد مجله تدبیر. 1388غفاری، عباس. ) -14

 .205شماره 

. مترجم: عبدالحمید ابراهیمی. هرمز Z تا A بازاریابی از المعار دائره(. 1385پ. )کاتلر، فیلی -15

 مهرانی. احمد درخشان. تهران: انتشارات همای دانش.

بررسی نقش مدیریت منابع  (.1390کاظمی، فاطمه، قلی زاده، حسن، سعیدی پور، بهمن. ) -16

المللی علوم و ادی. مرکز بینالمللی جهاد اقتصوکار. کنفرانس بینانسانی بر محیط کسب

 .کرمان تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.

(. بررسی نقش مدیریت منابع 1390کاظمی، فاطمه، قلی زاده، حسن، سعیدی پور، بهمن. ) -17

المللی علوم و جهاد اقتصادی. مرکز بین المللیینبوکار، کنفرانس انسانی بر محیط کسب

 رمان.تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی. ک

(. تأثیر اقدامات استراتژیک مدیریت منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش 1391کرمی، میالد. ) -18

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهیانپابر نوآوری سازمان. 

(. رابطه هوش هیجانی و خالقیت با مدیریت استعداد کارکنان لوله 1393محمدی راد، مهران. ) -19

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند.پایانگستر اسفراین. 

(. معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات 1387محمدی، ابوالفضل، ورزشکار، احمد. ) -20

 .7های مدیریت منابع انسانی. شماره های نظامی. فصلنامه پژوهشدریکی از سازمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 1395، زمستان 4سال اول، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ  82

های ساختار بر نوآوری سازمانی. یژگی(. تأثیر مدیریت استعداد و و1393معروفی، آزاده. ) -21

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهیانپا

(. نقش 1389معطوفی، علیرضا، تاجدینی، کیهان، آقاجانی، حسنعلی و تاجدینی، کیوان. ) -22

. 4مدیریت بازرگانی. شماره  اندازچشمگرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی. 

 .57-71. 37پیاپی 

(. اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر خالقیت و نوآوری در 1392نریمانی، محمد. ) -23

نامه کارشناسی سازمان و افزایش عملکرد شغلی کارکنان اداره مخابرات شهرستان اهر. پایان

 ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شیراز.

(. طراحی و 1388مجلج، محمد. )نیکنامی، مصطفی، پورظهیر، علی تقی، دالور، علی و غفاری  -24

ارزیابی مدل علی خالقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت 

 .1-28. 5آموزشی. سال دوم. شماره 

(. منابع 1392یدالهی، یوسف، احمدی پور، مهدی، احسان پور، علی، محمد پور، حشمت اهلل. ) -25

ها و المللی مدیریت چالشاطالعات. کنفرانس بین انسانی با استفاده از تکنولوژی فناوری

 راهکارها، شیراز.

26- Boxall ،P. and Purcell ،J. (2003) ،Strategy and Human Resource 

Management ،Palgrave Macmillan ،New York ،NY. 

27- Cedar and Crestone (2005). The workforce technologies and service delivery 

approaches survey ،8th Annual Edition. 

28- Chand ،M. and Katou ،A. (2007) ،“The impact of HRM practices on 

organisational performance in the Indian hotel industry” ،Employee 

Relations ،Vol. 29 ،pp. 576-94. 

29- Covin ،J. G. & Miles ،M. P. (1999). Corporate entrepreneurship and the 

pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice ،

23(3) ،47–63. 

30- Dychtwald ،K. Erickson ،T.J. and Morison ،R. (2006) ،Workforce Crisis: 

How to Beat the Coming Shortage of Skills and Talent ،Harvard Business 

School Publishing ،Boston ،MA. 

31- Emelie Baedecke Yllner & Alexander Brunila (2013). Talent management 

Retaining and managing technical specialists in a technical career. Master of 

Science Thesis ME200X 2013:31KTH Industrial Engineering and 

Management Industrial Management SE-100 44 STOCKHOLM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...  یسازمان یو نوآور یکیالکترون یمنابع انسان تیریمد نیرابطه ب یبررس ـــــــــــــــــــــــــــــــ 83

32- Kacmar K. Michele ،Ferris 14 Gerald (1993). “ Politics at Work: Sharpening 

the focus of political behavior in organization “ ،Business Horizon ،July- 

August. 

33- Guth ،W. D. & Ginsberg ،A. (1990). Guest editors’ introduction: Corporate 

entrepreneurship. Strategic Management Journal،11 ،5–15. 

34- Kehoe ،J. F. Dickter ،D.N. Russell ،D. P. & Sacco ،J.M. (2005). e-Selection. 

In Greutal and Stone (Eds.) ،The Brave New World of eHR (pp. 54-103). 

San Francisco ،CA: Jossey-Bass. 

35- Laursen ،K. & Foss ،N.J. (2003); New HRM practices ،complementarities ،

and the impact on innovative performance ،Cambridge Journal of 

Economics ،27(2): 243–263. 

36- Lujan ،R and Ramirez ،J and Cantu ،L. (2007) “e-HRM in Mexico: adapting 

innovations for global competitiveness” ،International Journal of Manpower 

28(5): 418-434 

37- Shine ،Edgar H. "Comming to a new awarehess of organizational culture" ،

Sloan Management Review 25 (1980) ،pp. 3-16 

38- Simon ،H. (1991) ،Bounded rationality and organizational learning ،

Organization Science ،2(5): 125-134. 

39- Smith ،Audrey B. Wellins ،Richard S. and Paese ،Matthew J. (2010). Grow 

your own leaders. How to identify ،develop ،and retain leadership talent? 

DDI Publication. available at: http://www.ddiworld.com/ 

ddiworld/media/booklets/ceoguidetotalentmanagement_bk_ddi.pdf 

40- Soutaris ،V. (2002); Firm-specific competencies determining technological 

innovation: A survey in Greece ،R & D Management ،32(1): 61–77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1395، زمستان 4سال اول، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ  84

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم تربیتی() ختگانیفرهفصلنامه پیام  
 1395، زمستان 4سال اول، شماره 
 85-101صفحات: 

 11/12/1395؛ تاریخ پذیرش نهایی: 25/09/1395فت: تاریخ دریا

 

 

 آموزاندانشبررسی وضعیت سالمت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی 
  

 / عاطفه چاهی / کبری علیزاده دوین اعظم ملکی

 

 دهکیچ
در  یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و ایجاد عوارض جسمی وروانی عنوانبهسالمت روان 

ها، پژوهشگران آموزشی عوامل حرفه معلمی عنوان شده است. بررسی اجمالی در طول این سال

اند، در قلب این عوامل معلمان جایگاه در نظر گرفته آموزاندانشبر یادگیری  تأثیربسیاری را در جهت 

در مورد  اند. تحقیقی کههای معلمان اثربخش پرداختهبه شناسایی ویژگی که ؛اندمهمی داشته

 آموزاندانش( انجام گرفت نشان داد 1994های معلمان، توسط اسمیت و همکاران او )ویژگی

های فردی و اجتماعی معلمان خود دارند. روش تحقیق مناسب حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی

تحلیلی و از نوع طرح همبستگی بود، در راستای هد  پژوهش  -برای این پژوهش، مطالعه توصیفی

با انتساب متناسب انتخاب  ایطبقهتصادفی  ومرد(، از طریق نمونه گیریزن) نفرمعلم 110اضر تعداد ح

( در بین معلمین به اجرا درآمد GHQ12) روان( و سالمت ساال 10) فردیشدند و پرسشنامه عوامل 

 معلمین(. رشوپروآموزشبا مراجعه به اداره ) گردیدنیز تهیه  آموزاندانشو نمرات پیشرفت تحصیلی 

باشند، از طرفی معلمین زن و معلمینی که در شهر خدمت نمونه( از سالمت روان خوبی برخوردار می)

 اند.اند ازسالمت روان بهتری برخوردار بودهکرده

 ، سالمت روان، پیشرفت تحصیلی.آموزاندانشمعلمان،  کلیدی: هایواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د اسالمی، بجنورد، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزا 

  ،ایراندانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، شیروان 

  ،ایرانکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد 
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 مقدمه
درگیر هستند  هابا آنافرادی که در طول ساعات کاری مشکالت سالمت روانی معلمان برای تمامی 

است و بر روی شاگردان پیامدهایی در بردارد این مشکالت علت ایجاد پریشانی است و  اثرگذار

( این 2004 اتکینسون،باشد )اثرگذار  آموزاندانشزندگی  یهاجنبهتواند بر بسیاری یا حتی تمامی می

باشد. با توجه به اینکه معلمان  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی  تواند در حیطه درسی ومشکالت می

سبب  توانندیمدارند و  و نوجوانانبر رفتار کودکان  یرگذاریتأثدر  یفردمنحصربهنقش و جایگاه 

واکنش دبیران هنگام ناکامی است  شدهثابت درواقعها گردند، افزایش رشد هیجانی و اجتماعی آن

ها، است. بررسی اجمالی در طول این سال ماثرزش پیشرفت تحصیلی بر میزان انگی آموزدانش

اند، در قلب در نظر گرفته آموزاندانشبر یادگیری  ریتأثپژوهشگران آموزشی عوامل بسیاری رادرجهت 

( که 1988، بروفی؛ پورتر و 1986، 1مثال بروفی عنوانبه) اند.این عوامل معلمان جایگاه مهمی داشته

های مداوم در مورد اینکه تا چه رغم بحث یعل اند،های معلمان اثر بخش پرداختهیژگیبه شناسایی و

 آموزدانشدیگر بر یادگیری  ماثرنسبت به عوامل  آموزدانشحد معلمان باعث تفاوت دریادگیری 

 شوند.می

 ماثرترین عامل انجام شد بیان کرد که مهم 1990سال در  2اسکریون نتایج تحقیقی که توسط 

در اثر معلمان  یاگستردهدهد تنوع )معلم( است. عالوه بر این، نتایج نشان می آموزاندانشبر یادگیری 

بهبود کارآیی معلمان نسبت به هر عامل  از طریق وپرورشآموزشبهبود  دهدیمنشان  لیدال است؛

یم آن معلم، به پیشرفت تحت تعل آموزاندانشباشد، اثرگذار ندیگر بیشترین بازده را داراست. اگر معلم 

ها در مورد پیشرفت تحصیلی( دست خواهند صر  نظر از مشابه یا متفاوت بودن آن) تحصیلی ناکافی،

از نمرات  آموزاندانشدهد که اثر معلم در یادگیری مطالعات اخیر نشان می ؛(1996، 3ساندرز) افتی

نسبت به  آموزاندانشکه نگرش  شود. استدالل این استهای استاندارد شده استنباط میآزمون

، تحقیقی که در مورد گرددیبرمیک فرد در سرکالس  عنوانبهبودن معلم  یاحرفهیادگیری به کیفیت 

 آموزاندانش( انجام گرفت نشان داد 1994های معلمان، توسط اسمیت و همکاران او )ویژگی

 .ددارندخوهای فردی و اجتماعی معلمان حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  -  Brophy 

2 - Scrivun 

3 - sanders 
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است اگرچه در مورد بسیاری از  نشدهانجامتاکنون چنین تحقیقی  رانیدر اباید اذعان داشت  

معلمان ، اما روی متغیر سالمت روان کارشده آموزاندانشمعلمان و تاثیرات آن بر عملکرد  یهایژگیو

ه به این مطالب هد  کار نشده بود؛ با توج مستقل ریمتغیک  عنوانبه( به اهمیتی که دارد با توجه)

 باشد.می آموزاندانشتحقیق فوق بررسی اثر سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی 

بر پیشرفت  ماثرشناسایی عوامل  باهد در ادبیات پژوهش روانشناسی به تحقیقات متعددی که  

 ماثرعوامل توان ، با بررسی نتایج حاصل از این تحقیقات میمیخوریبرماند، تحصیلی صورت گرفته

 برشمرد: گونهنیابر پیشرفت تحصیلی را 

 لیاز قبتحصیلی  شرفتیبر پ ماثربه بررسی عوامل درون فردی  از پژوهشگرانبرخی  عوامل فردی:-1

( راهبردهای 1995تر و همکاران،به نقل از فوری 1984مارش، مثالعنوانبه) یلیتحصمفهوم خود 

؛ مثالعنوانبه(، اهدا  پیشرفت )1384ل از محسن پور،به نق 1990پنتریج ودی گروث،) یریادگی

پور به نقل از محسن  1997بندورا،) یخودکارآمد( 1384پور  محسن ؛2007همکاران کوکیس و 

 اند.( پرداخته1995،وهم کارانتر فوری مثالعنوانبه) یلیتحصانگیزش  ( و1384

بامریند  مثالعنوانبه) نیوالد یهاسبک ریتأثبرخی دیگر از پژوهشگران به بررسی  عوامل بافتی:-2

( و... بر پیشرفت 1997گروی و فرلرند،) یآموزش(، معلمان و مدیران 1995تر، ، به نقل از فوری1991

 یموردبررساند؛ در پژوهش حاضرسالمت روان معلمان از عوامل بافتی پرداخته آموزاندانشتحصیلی 

 گیرد.قرار می

تشکل از سالمت عاطفی، روابط میان فردی سالم و ارائه یک زندگی سالم درون مدرسه م 

در مدرسه است، بنابراین، شناسایی و مدیریت رفتار عاطفی  آموزانعمر دانشمحیط امن است؛ نیمی از 

( 2011، 1اکینتنداست )در تماس هستند مهم  هاآنمستقیم در مدارس با  طوربه که ناکودکان برای معلم

 یهاتجربهتی از سالمت روان معلم در سطح کالن جامعه در تبدیل از ، درک درسحالنیباا

مفید خواهد بود،  آموزدانش در مرحله اولیه به عظمت و مسئولیت در زندگی آینده بیوغربیعج

خود باشند و معلمان باید نقش حیاتی در  آموزاندانشبر انگیزه  رگذاریتأثرود معلمان انتظار می

 (.2006 2النییکنکنند )بازی  موزانآدانشمدیریت استرس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Akintunde 

2 - Olanipekun 
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 آموزاندانشدر انگیزه و نگرش  یاعمدهشود تأثیر جو کالس درس که توسط معلم اداره می 

در جو  میتعلقابلشود برای برقراری رابطه مثبت، یادگرفتنی، گفته می که نسبت به یادگیری دارد؛

 طوربه. نخواهد بودکافی  یاحرفهن تعلیم تنها مجهز شدن معلمان به ف آموزاندانشکالس درس برای 

کنند، شرایط جوی هستند که را تسهیل می آموزدانشخاص، عواملی که به بهترین وجه یادگیری 

کومارا ) برخوردار باشند یطبعشوخ، وظیفه گرا، آرام، گرم، حمایتگر و از نظم و حس دارهد 

 یاوهیشبه  آموزاندانشرای تسهیل یادگیری همچنین از عوامل مثبت دیگری ب او (،1992، 1ودیولو

 کهآموزان دانشها از انتقال این حس به همه آن که کندمثبت از قبیل، احترام متقابل و تفاهم بحث می

و افراد در طیف وسیعی از مسائل و تجارب، علمی، اجتماعی  عنوانبه هاآنو از ارزش  فهمندمی

نسبت به فرایند  آموزاندانشجوی پرورش یادگیری و انگیزه کند. چنین باشد، صحبت میمی یشخص

 یهایژگیودهد که شخصیت خاص و کند. عالوه بر این، تحقیقات نشان مییادگیری را ایجاد می

دانشجویان  نیدر ب باشد. از این حیثاز معلم می آموزدانشارزیابی  منظوربهنفوذی معیارهایی 

 جداکننده ظاهراًاست که  ییگرابرونو  مانند گرم بودن، شور و شوقهای معلم رسا ، ویژگیجهتنیازا

؛ 2000؛ بست وادیسون،1987، 3؛ و سیلبرگ2000، 2باسوو) باشد.از معلمان غیرموثر می ماثرمعلمان 

مارتین،  و 7؛ راد ماچر1998و میلر،  6؛ گیرور1986، فلدمن، 1996، 5؛ کراونز1940، 4بوسفالد

(؛ همچنین که ازاین مطالعات مشخص است سعی شده 8،2005ات اکیگوس()نقل قول از فیر2001

توان های معلم براساس تاثیرگذاری بر یادگیرندگان مشخص گردد، پرواضح است نمیبرخی از ویژگی

های فراوانی درمورد غافل شد. بحث هاویژگیسالمت روان مناسب یا نامناسب براین  یرگذاریتأثاز 

 ماثرسایرعوامل  کهآنبه همان میز آموزاندانشوانند تفاوتی در میزان یادگیری تاینکه آیا معلمان می

وانگ و است )کند همچون هوش و انگیزه، ایجاد کنند، بوده ها تفاوت ایجاد میبریادگیری آن

 (.9،1993والبرگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Kumara and divelu 
2 - Basow 

3 - Silberg 

4 - Bousfield 

5 - Cravens 

6 - Guerrero 

7 - Radmacher 

8 - FiratAcikgoz 

9 - Walberg 
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یشرفت و معلم و ارتباط آن با پ آموزدانشمختلف تعامل بین  یهاوهیشدر تحقیقی با عنوان بررسی 

 :آمدهدستبهتحصیلی نتایج زیر 

 بر پیشرفت تحصیلی فراگیران نقش بسیار مهمی دارد. آموزدانشروابط خوب بین معلم و  -1

 ارتباط نزدیک دارند( باهمپیشرفت وانگیزش پیشرفت )

باشد. )رضایی، ها متفاوت میبا معلم با توجه به جنسیت آن آموزدانشمیزان ارتباط )تعامل(  -2

های فردی معلم (؛ دراین پژوهش نیزروشن است محقق سعی در ارتباط انواع روابط و ویژگی1372

 بافراگیران را دارد که گویی این مبحث جزیی از بحث سالمت روان معلمان است.

شود که خصایص معلم و اولیاء مدرسه با به هر حال با توجه به مطالب فوق این نکته مشخص می

است، الزم به تذکر است که پیشرفت تحصیلی و انگیزش  ماثرها ت تحصیلی آن، در پیشرفآموزدانش

 در ارتباط تنگاتنگ هم هستند.

  هدف کلی: 
 .آموزاندانشبررسی رابطه سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی 

 اهداف ویژه:
 بررسی ارتباط عوامل فردی با سالمت روان معلمان.

 شهر بجنورد. آموزاندانشبر پیشرفت تحصیلی بررسی ارتباط سالمت روان معلمان 
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 طرح
تحلیلی و از نوع طرح همبستگی چون هد   -توصیفی مطالعه روش تحقیق مناسب برای این پژوهش،

 (.1382خاکی،) است یریمتغآن بررسی ارتباط بین دو 

 پژوهش و نمونهجامعه 

؛ باشندرم، پنجم( شهر بجنورد میسوم، چها یهاهیپا) ییابتداجامعه این پژوهش تمامی معلمین دوره 

و روستایی گوناگون )با انتساب متناسب به علت وجود مناطق  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهبا روش  که

ی که نسبت فراوانی هر طبقه از نمونه، صورتبهو مذکر( افراد  مانثجنس )( و متناسب با هر دو یشهر

 شدند. نفر انتخاب 110ابر با با نسبت آن طبقه در جامعه آماری یکسان باشد بر

 

آماری نمونه 1-1جدول   

 ابتدایی منطقه جنس

 22 روستایی زن

 28 شهری 

 30 روستایی مرد

 30 یشهر 

 ابزار

 اطالعات فردی: ( پرسشنامهالف

سن، که اطالعات دموگرافیکی معلمین  و محقق ساخته است ساال 10این پرسشنامه شامل  

یلی، مقطع تدریس، منطقه، سابقه خدمت، وضعیت اقتصادی و ، مدرک تحصتأهلجنس، وضعیت 

 سنجد.را می محل کار-فاصله منزل

 (:GHQ 12ب( پرسشنامه )

شرایط و  تناسببهبوده است، بعدها  ساال 60این پرسشنامه سالمت عمومی ابتدا  

 از یاالس 30، 28و  20، 12های های متنوع از آن استخراج شده است. شکلهای مختلف فرمفرهنگ
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( 1990گورچ، ابیکویا، اند )پایائی و اعتبار ارزیابی شده ازنظرهای مختلف این پرسشنامه در فرهنگ

 شدههیته ماریو بغربالگری افراد سالم  باهد سالمت عمومی یک ابزار کوتاه،  یساال 12پرسشنامه 

نشگاهی ایران به توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دا یساال 12ایران فرم کوتاه  در است.

و انحرا   آمدهدستبهاعتبار یابی شده است، میانگین نمره  همکارانشدکتر علی منتظری و  یسرپرست

 .83با سالمت عمومی نیزبرابر  اعتبار پرسشنامهباشد، ضریب می 5/3و  7/3معیار آن به ترتیب 

 :آموزاندانشپیشرفت تحصیلی -پ

( پنجم ،چهارم سوم،) ییابتدامقطع  آموزاندانش ترمنایپانمره  تنها که بیان شد طورهمان 

نظر در  آموزاندانشتحصیلی  شرفتیو پبرای پی بردن به چگونگی رابطه بین سالمت روان معلمان 

-دانش ترمانیپایک کالس معدل  آموزاندانشآوردن نمره پیشرفت تحصیلی  به دست یبرا شد، گرفته

که از اداره  ( شدهآن کالس تقسیم )میانگین آموزاندانشبرای یک کالس بر تعداد  آموزان

 است. شدهگرفتهاین نمره  وپرورشآموزش

برای محاسبه رابطه سالمت روان  رسونی( پماتریس همبستگی) یهمبستگفرایند: استفاده از ضریب  

یانس برای مقایسه دو گروه مستقل و تحلیل وار t یت آزمون ،آموزاندانشمعلمان با پیشرفت تحصیلی 

های هر یک از عوامل و همچنین رگرسیون و دوراهه برای پی بردن به تفاوت بین میانگین راههکی

 مراتبی برای ارزش رابطه. سلسله
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 ها:یافته

( وجود .29) یمعنادارتحصیلی رابطه منفی و  شرفتیو پبین سالمت روان معلمان  1-1جدول طبق  

نمرات پیشرفت تحصیلی  آموزاندانشباشد  ترسبنامنادارد یعنی هرچه سالمت روان معلمان 

 تری خواهند داشت.پایین

(1-1جدول )ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشی   

 1 2 

 **29.- 1 روان سالمت 1

 1 **29.- نمره() یلیتحص شرفتیپ 2

** P> 0.01 

* P > 0.05 

ی، متغیر سالمت پیشرفت تحصیل ینیبشیپدهد که در مدل نتایج نشان می 2 -1طبق جدول  

 هرچند نمایند، ینیبشیپاز واریانس پیشرفت تحصیلی را  درصد 7تنها  تواندیم( β=  -0/ 28روان )

 معنادارکنندگی سالمت روان بر پیشرفت تحصیلی پایین است اما این مقدار  ینیبشیپکه قدرت 

 باشد.می

ت آماری رگرسیون پیشرف یهامشخصههای رگرسیون، تحلیل واریانس و خالصه مدل 2 -1جدول 

سالمت روان برحسبتحصیلی   

 B SEB β t sig F R 2R Adj متغیر مدل
2R 

1       9.55 .29 .08 .07 

 
سالمت 

 روان
-.09 .03 -.28 -3.09 .003     

F =01/0در سطح   P ** تمامی مقادیر معنادار هستند  
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المت روان معلمان زن و مرد در دهد که بین سمستقل نشان می tآزمون نتایج  3-1جدول  بر طبق 

بهتر روان  اسالمتمعلمان زن  کهینحوبهتفاوت معناداری وجود دارد  درصد 95سطح اطمینان 

( و بین سالمت روان معلمان شهر و روستا t ،047/0 :P: 1.99. )باشندیمتر( برخوردار نمرات پایین)

روان بهتری برخوردار  اسالمتین روستا معناداری یافت شد و معلمین شهر نسبت به معلم تفاوت زین

تفاوت معناداری یافت  متأهلبین سالمت روان معلمان مجرد و  نی( همچنt ،002/0 :P: 3.06بودند )

 (.درصد 95()در سطح اطمینان t ،23/0 :P: -1.2نشد )

منطقه نوع ،تأهل تیوضع روان معلمان با توجه به جنس، سالمت 3-1جدول   

هاشاخص نمیانگی گروه  انحرا   

 استاندارد

t 
شدهمشاهده  

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 047. 395 1.99 3.32 2.83 زن جنس

  2.95 3.46 مرد 

لتأهوضعیت   23. 395 1.20- 2.81 2.72 مجرد 

  3.20 3.20 متأهل 

یروستای نوع منطقه  3.69 3.16 3.06 395 .002 

یشهر   2.72 3.07  

دهد که بین سالمت روان معلمان با توجه به فیشر نیز نشان می fون نتایج آزم 4-1جدول  بر طبق - 

 :1.13استخدام )(، نوع f ،42/0 :P(:3،393) .:92) یلیتحص(، مدرک f ،15/0 :P(:3،393) :1.73سن )

(3،393:)f ،33/0 :P سیتدر(، مقطع ((:2،394) :1.87f ،15/0 :P در سطح آلفای )تفاوت  درصد 95

 با توجهدهد که بین سالمت روان معلمان نتایج این آزمون نشان می یاز طرف ،وجود نداشتمعناداری 

معلمانی  کهیطوربه (.f ،01/0 :P(:3،393: )3.79دارد )ها تفاوت معناداری وجود به سابقه خدمت آن

 15-5سنوات سال سنوات دارند نسبت به معلمان با سنوات کمتر بهتر بوده و با معلمان با  35-25که 

فاصله محل خدمت از محل به  با توجهبین سالمت روان معلمان  و باشداین تفاوت معنادار می سال

معلمانی که  کهیطوربه( f ،01/0 :P(:3،393) :3.53بود )تفاوت نیز معناداری  نیها اآنسکونت 

شند و با باسالمت روان بهتر برخوردار می معلمان از کنند نسبت به سایرمی یط لومتریک 5 ریزمسافت 

درصد(  5درسطح آلفای است )این تفاوت معنادار  کنندکیلومتر را طی می 25معلمانی که باالی 
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دارد درصد تفاوت معناداری وجود  95آلفای  در سطحمعلمین  به وضعیت اقتصادی با توجه نیهمچن

(12.64( :3،392:)f ،00/0 :P.) المت روان معلمان با وضعیت اقتصادی خیلی خوب از س کهیطوربه

سالمت روان  از جهتگروه از معلمان با سایر معلمان تفاوت معناداری  نیو اباشند می باال برخوردار

 دارند.

)سالمت روان( راههکینتایج تحلیل واریانس  4-1جدول   

  
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 نسبت

F 

سطح 

 معناداری

 15. 1.73 17.10 3 51.30 بین گروهی سن

یگروهدرون   3873.14 393 9.85   

    396 3924.44 کل 

مدرک 

یتحصیل  
 42. 927. 9.19 3 27.58 بین گروهی

یگروهدرون   3896.86 393 9.29   

    396 3924.44 کل 

نوع 

 استخدام
 33. 1.13 11.25 3 33.77 بین گروهی

یگروهدرون   3890.67 393 9.90   

    396 3924.44 کل 

ه سابق

 خدمت
 01. 3.79 36.81 3 110.43 بین گروهی

یگروهدرون   3814.01 393 9.70   

    396 3924.44 کل 

مقطع 

 تدریس
 15. 1.87 18.45 2 36.90 بین گروهی

یگروهدرون   3887.54 394 9.86   
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    396 3924.44 کل 

فاصله 

-کار

 منزل

 01. 3.53 34.32 3 102.97 بین گروهی

یگروهدرون   3821.47 393 9.724   

    396 3924.44 کل 

 وضعیت

 اقتصادی
 00. 12.64 112.11 4 448.47 بین گروهی

یگروهدرون   3475.97 392 8.86   

    396 3924.44 کل 

 

 بحث:
که در مقدمه بیان شد هد  تحقیق بررسی اثر سالمت روان معلمان بر پیشرفت تحصیلی  گونههمان

میان سالمت  یاز طرفباشند، می برخوردار یخوب روانسالمت  ( ازنمونه) نیمعلمبود که  آموزاندانش

(؛ این همبستگی درصد 1( همبستگی معناداری وجود دارد )آلفای -29/0) یلیتحصروان با پیشرفت 

دارند پیشرفت  یترنامناسبباشد یعنی معلمانی که سالمت روان بدتر و ضعیف و منفی می نسبتاً

است. مشکالت سالمت روانی معلمان برای تمامی افرادی  ( کمترنمراتها )آن آموزاندانشتحصیلی 

است و بر روی شاگردان پیامدهایی در بردارد  اثرگذاردرگیر هستند  هاآنکه در طول ساعات کاری با 

-دانشزندگی  یهاجنبهتواند بر بسیاری یا حتی تمامی این مشکالت علت ایجاد پریشانی است و می

تحصیلی  شرفتیو پتواند در حیطه درسی ( این مشکالت می2004اتکینسون، باشد ) رگذاراث آموزان

بر رفتار  یرگذاریتأثدر  یفردمنحصربهباشد. با توجه به اینکه معلمان نقش و جایگاه  آموزاندانش

 درواقعها گردند آن یو اجتماع یجانیرشد هسبب افزایش  توانندیمکودکان و نوجوانان دارند و 

 بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی ماثر است. آموزدانشاکنش دبیران هنگام ناکامی و

 بودن معلم یاحرفهنسبت به یادگیری به کیفیت  آموزاندانشاستدالل این است که نگرش  

های (؛ تحقیقی که در مورد ویژگی2003هانوم و پارک، ) گرددیبرم سر کالسیک فرد در  عنوانبه

 حساسیت بیشتری آموزاندانشنشان داد  گرفتهانجام( 1994سمیت و همکاران او )معلمان، توسط ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 1395، زمستان 4سال اول، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ـــــــــــــــــــــــــــــ  96

توان بیان کرد که سالمت روان می گونهنیا ،خوددارندهای فردی و اجتماعی معلمان نسبت به ویژگی

و  نفساعتمادبه شیافزا ،مانند کنترل بیشتر بر رفتار توسط معلم ییهابر عامل یرگذاریتأثبهنجار با 

معلم از  نیو همچن آور ساختهلذتجو کالس درس را  آموزدانشرشد صمیمیت و محبت بین معلم و 

گیرد تحقیقات بیشتری الزم است تا تعیین شود این بهره می یسیو تدرتر تربیتی مطلوب یهاروش

 های تا چه اندازه مهم هستند.تفاوت

مهمی در  ریتأثخاص نگرش معلم،  رطوبههای معلم، که ویژگی کندیم( بیان 2000کالرک ) 

اخالقی یا رفتاری(  اعم ازمعلمان )های توان بیان کرد که ویژگیمی گونهنیا دستیابی به یادگیری، دارد؛

 بر یتوجهقابلکه این امر به میزان  یاگونهبهقرار گیرد  ریتأثتحت  هاآنتوسط سالمت روان  تواندیم

پیشرفت تحصیلی متغیر سالمت  ینیبشیپباشد. در مدل  رگذاریتأث آموزاندانشروند تعلیم و تربیت 

 هرچند نمایند. ینیبشیپاز واریانس پیشرفت تحصیلی را  درصد 7تنها  تواندیم( β=  -0/ 28روان )

 معنادارکنندگی سالمت روان بر پیشرفت تحصیلی پایین است اما این مقدار  ینیبشیپکه قدرت 

برای معلمان مضر  تواندیم، سطح باالیی از استرس کرد کهتوان توجیه می گونهنیاامر را  نیا باشد.می

خود  آموزاندانشتر از همه، ها، زندگی شخصی و مهمباشد و این ممکن است اثر منفی بر تدریس آن

ها پاداش است، مشکالت دیگری همچون معلمان معتقدند که تدریس برای آن شتریهرچند ب بگذارند؛

یم، حقوق و دستمزد پایین را آموزاندانش، کالس درس شلوغ، مشکالت عاطفی ازحدشیب یکاغذباز

 (.2002 اشتراوس،برد )نام  توان

 دهد که در متغیرهایمستقل نشان می tآزمون  جینتا دیگر پژوهش، یهاافتهیهمچنین از  

فاوت معناداری ت %5در سطح آلفای  (t ،002/0:P:3.06)( و نوع منطقه t ،047/0:P:1.99جنس )

شهری و روستایی( وجود دارد این بدان معناست که معلمان زن ( و )مرد میان دو گروه معلمان )زن و

معلمین شهر نیز نسبت به معلمین  نیهمچن باشندیمتر( برخوردار نمرات پایینبهتر )از سالمت روان 

( و )محمدهادی 2002)میچالو، یهاافتهیاین امر با  روان بهتری برخوردار هستند. از سالمتروستا 

( است 2003( و )سارجنت،2008)هلمسترام،  یهاافتهی( هماهنگی دارد و مخالف 2000عبداهلل،

توان همچنین می ؛او اثرگذاراستروان  بر سالمتشود بیان کرد جنسیت یک معلم درحالت کلی نمی

بیشتر باشد فشار روانی  هرچه قدرت و اختیار فرد»که فکرمی کنند  باور عامهگفت که برخال  

آید که هرچه به نظر می« خواهد بود درخطرشود و بنابراین سالمت او بیشتر زیادتری نیز بر او وارد می

بیشتر باشد احساس سالمت و خشنودی بیشتری خواهد داشت  در کارشاختیار و خودمختاری زن 
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معلمان بر  تأهلهمچون جنس و دموگرافیکی( ) یفرددر مورد اثر عوامل (. 1987)باروچ ودیگران،

دقیق و موشکافانه نبوده است و در این  طوربههای انجام گرفته است اما سالمت روان نیز بررسی

دهد که ها نشان میها باید مشکل سوگیری احتمالی محقق را نیز، باید در نظر داشت و پژوهشبررسی

 (.48، 1389ساعتچی،است )اثر بوده  شغلی گاهی ماثر و گاهی بدون یریگمیتصمعامل جنسیت در 

، f(:3،393) :1.73فیشر نیز نشان داد که بین سالمت روان معلمان با توجه به سن ) fنتایج آزمون  

15/0 :P یلیتحص(، مدرک ((:3،393) .:92f ،42/0 :P( نوع استخدام ،)(:3،393) :1.13f ،33/0 :P ،)

از تفاوت معناداری وجود ندارد،  درصد 5آلفای  در سطح( f ،15/0 :P(:2،394) :1.87مقطع تدریس )

ها به سابقه خدمت آن با توجهدهد که بین سالمت روان معلمان نتایج این آزمون نشان می طرفی

سال  35-25که معلمانی  کهیطوربه(. f ،01/0 :P(:3،393) :3.79تفاوت معناداری وجود دارد )

سال این تفاوت  15-5سنوات بهتر بوده و با معلمان با سنوات دارند نسبت به معلمان با سنوات کمتر 

باال و برخوردار بودن از حقوق و مزایای بیشتر به  وجود تجربهعلت این امر شاید  باشدیممعنادار 

سازگاریی با  باالیی برای سازش و از تجربهباالتر بوده از طرفی این گروه افراد  خاطر سنوات

معلمان  مثالعنوانبه، متحدهاالتیادر  یامطالعهباشند. همسو با یافته یسازمان برخوردار م یهابخشنامه

؛ 1987. مونین، 2001اینگرسول، دارند )تر به معلمان مسن کار نسبتجوان عالقه بیشتری برای ترک 

نسبت به  باتجربهباالی معلمان  یایو مزاتواند حقوق از دالیل این امر می یکی (،1997پیرو همکاران، 

تر نسبت به معلمان جوان، همکاری بیشتر لمان جوان، هماهنگ بودن محیط با نیازهای معلمان مسنمع

تسلط بیشتر بر محیط پیرامونشان و همچنین نزدیکی به سن  درواقعمدیران به معلمان باتجربه و 

 تواند باشد.از دالیل دیگر این امر می یبازنشستگ

این تفاوت  هاآنصله محل خدمت از محل سکونت فابه  با توجهبین سالمت روان معلمان  

معلمانی که مسافت  کهیطوربه( f ،01/0 :P(:3،393) :3.53بود )معنادار  درصد 5درسطح آلفای  نیز

باشند و با معلمانی روان بهتر برخوردار می از سالمتکنند نسبت به سایر معلمان کیلومتر طی می 5 ریز

درصد( یکی از  95در سطح آلفای است )این تفاوت معنادار  کنندیمکیلومتر را طی  25که باالی 

به مدرسه است که در طول  وبرگشترفتمسائل مهم دیگری که معلمان درگیر آن هستند، بعد مسافت 

ها و لوازم زیاد بدون داشتن وسیله ایاب و ذهاب شود. حمل کتابها میروز باعث اتال  وقت آن

انی که هر روز صبح در ساعتی معین و بدون تأخیر باید در مدرسه حاضر است. معلم کنندهخستهبسیار 

ها بسیار دور و مستلزم تعویض چند وسیله نقلیه است و دغدغه خاطر دارند راه آن کهیدرحالشوند، 
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، خستگی و یخوابکمخواهند رسید یا باید منتظر برخورد مدیر باشند، همواره در معرض  موقعبهکه آیا 

(. شکی نیست که مسافت بین محل کار 1377نیکنامی، هستند )راب ناشی از تأخیر خود ترس و اضط

( دلیل روشنی بر این 2000محمدهادی عبداهلل،باشد )می رگذاریتأثتا منزل بر کیفیت کار یک معلم 

های پرداخت و مبالغ مالی همیشه یکی از رکن دهدیممطالعات نشان  کهیطوربهموضوع بوده است 

بر  یامالحظهقابلفشار  شودیمبرای سالمت روان بهنجار و رضایت باال بوده است. فقر باعث  اساسی

(. شرایط وخیم مثل نداشتن محل اقامت وزندگی در 1995گینزبرگ،-هو ) دیآوارد  هاخانوادهافراد و 

یمباعث  فقر ضمناًاقتصادی، فشارزاهای مهم زندگی افراد فقیر است،  یثباتیبخطرناک و  یهامحل

 منابع حمایت اجتماعی که نقش یک سیر را در مقابل آثار منفی فشار روانی دارد، سست شوند. شود

 (1389ساعتچی، )
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 گیرینتیجه
باشند، از طرفی معلمین زن و معلمینی که در شهر نمونه( از سالمت روان خوبی برخوردار می) نیمعلم

اند، همچنین رابطه مثبت معنادار بین سالمت بوده اند از سالمت روان بهتری برخوردارخدمت کرده

کنندگی آن نیز  ینیبشیپکه قدرت  یاگونهبهوجود دارد  آموزاندانش یلیتحصروان معلمان با پیشرفت 

 معنادار است.
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Comparison of Social Development of Students in Multi Basis 

Classes 

With single-basis class students 

Habibollah Rahimi / Ghasem Keshavarz Gerami 

Abstract 
Social development, establishing social relationships and the ability to be consistent with 

group criteria, mood and traditions. After family, school and classroom, the most important 

factor is the socialization of children. Classes are divided into two distinct groups of single-

stage classes and multi-stage classrooms in terms of the presence of the same or different 

academic degrees. The purpose of this research is to compare the social development of 

students with multi-stage classes with students in single-stage classes. To achieve this goal, 

120 students from the target community of this study were selected in the city of Miami and 

measured by Validity Social Wailand Questionnaire. T-test and MANOVA were used for 

data analysis. The results showed that the difference in social development of multi-stage 

class students with social development scores of single-step students was significant at P 

<0.001. The social growth scores of students in multi-stage classes are higher than the 

social growth scores of students in single-class classes. In the comparison of components, 

there were significant differences between the three components of the seven components 

of social growth (engagement, communication, and sociality) among students (p <0.01.( 

Keywords: Social development, Multilingual classes, Single-class classes 
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Investigation of the damages of modern communication 

technologies in learning of student in the fifth and sixth grade 

of the male elementary school in Maran in academic year of 

93-94 

Ismael Dalili / Heydar Ali Zare'i 

Abstract 
The present article was conducted to investigate the damages of new communication 

technologies in educational learning of male students of Marand city in the academic year 

of 93-94. The research method of this study was descriptive (correlational) and applied for 

the purpose of the study. The statistical population of this paper was all teachers of the fifth 

and sixth elementary schools of Marand city with 138 people who served this year. 

Therefore, sampling was not done due to the low statistical society and the increase of 

validity and validity of the research. Therefore, the sample size was equal to Statistical 

Society. Data collection was done by a researcher-made questionnaire with 27 questions in 

5 sections. The validity of the questionnaire was conducted by the supervisors and experts 

of the research education group. The reliability of the questionnaire was also used by SPSS 

software, so that the Cronbach's alpha coefficients is equal to 0.76, which confirms the 

reliability of the questionnaire to analyze the data, descriptive (mean, standard deviation) 

and inferential (Wilcoxon test) methods were used in SPSS software. The results of this 

study indicate that there is a significant relationship between new communication 

technologies and student learning. 
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The Impact of educational equipment, especially ICT to 

motivate learners 

Azadeh Sadat Rahimi / Azam Sadat Rahimi / Mojtaba Bahrami  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the impact of ICT on motivating learners. In 

this research, descriptive-survey research method was used. The statistical population 

included all the teachers who taught in the first year of education in Falavarjan city in the 

year 91-92 which included 513 women and 137 men. The main questions of this research 

examined the teachers' view of the impact of educational equipment, especially ICT, on 

motivating learners in the learning process of students. The research instrument was a 

researcher-made questionnaire consisting of 36 questions based on Likert scale of 5 

degrees. The coefficient of validity of the questionnaire was 0.99 using Cronbach's alpha 

coefficient. Validity of the questionnaire was verified by university professors and 

instructors. In order to analyze the data of this study, the statistical software package in the 

social sciences was used at two levels of descriptive statistics (frequency, mean, standard 

deviation) and inferential (t-test, single-variable t test, Friedman test, multivariate analysis). 
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The effect of using the technique of TRIZ on the creativity of 

the ICT-based teaching and learning process  

Zahra Jameh bozorg / Fatemeh Jafarkhani / Maryam Salimi  

Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of applying TRIZ technique on 

creativity of teaching and learning process based on ICT. The research method was quasi-

experimental using pre-test-posttest design with control group. A total of 75 faculty 

members, students, educational designers were selected by random method and randomly 

assigned to experimental and control groups. Measurement of the dependent variable 

(creativity) was done for both groups at one time and under one condition. The 

experimental group was then subjected to independent variable during 5 sessions of a one-

day workshop. The results of data analysis with covariance analysis showed a significant 

difference between the mean of the experimental group and the control group and the use of 

the TRIZ creativity technique has affected the teaching and learning process based on ICT 

conclusion. The e-learning environment makes people more flexible in dealing with 

environmental stimuli, and it also creates the ability for people to respond to questions in a 

variety of ways. As shown, the use of information technology in education can increase the 

creativity of learners. 
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Investigating the relationship between electronic Human 

Resources Management and organizational innovation At the 

Education Department of Gorgan 

Fatemeh Nameni / Dr. Kamibiz Esmaeelinia  

Abstract 
Regarding the use of new management techniques and organizational performance 

enhancement and innovation, EHR management can increase employee creativity and 

thereby increase employee performance. In other words, innovation and creativity in any 

situation are a force for help. Considering this factor, the results of the human resources 

electronic management can be divided into operational effects, communication effects, and 

transformative effects. The results are related to the efficiency and effectiveness of human 

resources management electronic outputs such as cost reduction or management executive 

pressure reduction. For this purpose, in the present article, after reviewing definitions, 

classifications and functions, the relationship between electronic HR management and 

organizational innovation in education has been addressed. 

Keywords: Electronic HR Management, organizational innovation, education. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Payam-e Farhykhtegan / Vol. 1, No. 1/ Spring 2016 

The mental health status of teachers and their relationship 

with students' academic achievement 

Azam Maleki / Kobra Alizadeh Dovin / Atefeh Chahi  

Abstract 
Mental health is one of the main factors in reducing efficiency and causing physical and 

psychological complications in the teaching profession. Overview During these years, 

educational researchers have taken many factors to influence students' learning, at the 

center of these factors teachers have an important place. Which has identified the 

characteristics of effective teachers? A study of teachers' characteristics, by Smith et al. 

(1994), showed that students are more sensitive to the individual and social characteristics 

of their teachers. The research method was descriptive-analytic and correlational. In line 

with the purpose of the present study, 110 faculty members were selected through stratified 

random sampling with appropriate assignment and the individual factors questionnaire (10 

questions) And Mental Health (GHQ12) were implemented among teachers and grades for 

student achievement were also provided (by referring to the Department of Education). 

Teachers (samples) have good mental health, while female teachers and teachers who have 

served in the city have a better mental health. 

Key words: Teachers, students, mental health, academic achievement. 
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