Journal of Educational Sciences (JEDUS)
Spring & Summer, 2021, 28(1), 125-144
DOI: 10.22055/edus.2021.36392.3180

Rcceived: 23 Jan 2020
Accepted: 13 Qct 2021

Orginal Article

Identify and explain the requirements of e-learning, in accordance
with the characteristics of today's undergraduate students
Ahmad Ebrahimi*
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Ali Rabbani Khurasgani***
Introduction
Newfound technologies in the communication and information area lead
the educational systems toward e-teaching/learning.certainly, the application
of e-learning strategy based on components tailored to the needs, desires and
skills of students, leads to the creation of numerous and diverse learning
opportunities for students. In contrast, the inappropriateness and adaptation
of academic activities to the generational characteristics of students is a
cause of motivation and academic failure. The present study tries to identify
and explain the requirements of e-teaching/learning which are fit for the
characteristicsoftoday’sBAstudents.

Method
The research design is mixed and of successive exploratory type. The
qualitative part was done using the content analysis method and the
quantitative part was done using the descriptive-survey method. The tools of
the qualitative section are semi-structured interviews and the tools of the
quantitative section are researcher-made questionnaires. The content validity
of the questionnaire and interview questions, according to experts, and the
reliability of the questionnaire through Cronbach's alpha with a value of
0.86, was estimated to be appropriate. The statistical population of the
qualitative section was experts in the two fields of educational sciences and
social sciences, of which the sample of them continued purposefully until the
saturation of information. The statistical population in the quantitative
section consisted of faculty members and BA students of educational and
social sciences colleges of Tehran and Isfahan Universities of which the
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sample of them was chosen with the stratified random method according to
the volume. The analysis of the findings in the qualitative part is based on
grounded theory and in the quantitative part is based on descriptive and
inferential statistics.

Results
Regarding the research findings, the most important Requirements of eteaching/learning which suits the characteristics of today’s BA students is:
using virtual messengers, using soft wares and educational videos, using
scientific websites, using remote supplementary trainings, being allowed to
search the Internet in classroom, having virtual assignments, taking virtual
exams and using smart board.

Discussion
Based on the findings, it can be concluded, the application of these
elements, leads to academic motivation and scientific growth of today's
students and thus, it is recommended: Universities must provide the software
and hardware needed for e-learning, especially smart boards and high-speed
Internet. In addition, in order to familiarize professors and students with elearning skills, they should conduct workshops and encourage professors
who use these methods. Faculty Members too, in order to make the best
use of educational opportunities, try to: add variety and appeal to teaching
by using educational software and videos, increase the richness of the lesson
by introducing and using scientific websites, allow students in the classroom
to explore course content on the web and perform activities such as quizzes
and presenting and reviewing assignments virtually.
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generation characteristics
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شناسایی و تبیین بایستههای یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،متناسب با
ویژگیهای دانشجویان دوره کارشناسی امروز
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***

علی ربانی خوراسگانی
چکيده

پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی و تبیین بایستههای یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،متناسب با
یهای دانشجویان دوره کارشناسی امروز انجام شد .طرح پژوهش ،آمیخته و از نوع اکتشافی
ویژگ 
متوالیاست.دربخشکیفی ،ازروشتحلیلمضمونودربخشکمی ،ازشیوه توصیفی-پیمایشی
مهساختاریافته و ابزار بخش کمی پرسشنامه محققساخته
استفاده شد .ابزار بخش کیفی ،مصاحبه نی 
صاحبنظراندردوحوزهعلومتربیتیوعلوماجتماعیبودکهنمونه

.جامعهآماریبخشکیفی،

است
آنهابهصورتهدفمند تاحداشباعاطالعات ،ادامهیافت.جامعهآماری بخشکمی نیز شامل

ازبین 
دودانشگاهتهرانو

ازدانشکدههایعلومتربیتیوعلوماجتماعیِ

اساتیدودانشجویاندورهکارشناسی
متناسبباحجمانتخابشد .براساس

طبقهای ،
اصفهانبودکهنمونه ازبین آنهابهروشتصادفی  

ستهها مورد شناسایی واقع شد که در میان آنها
افتهها ،هشت مؤلفه به عنوان مهمترین بای 
تحلیل ی 
یگردد بهمنظور
رسانهای مجازی» درصدرقراردارد.درنتیجه بهمدرسانتوصیه م 
«استفادهازپیام 
کارگیریآنهاغفلتنورزند .

از 
به
ازفرصتهایآموزشی، 

استفادهبهینه
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مقدمه
کلیك ،کلیك ،کلیك.این صدای آموزشدرطلیعههزارهسوم است.درجهانفراپیچیده
مادامالعمر و رفتارهای فناورانه
قرن  ،12انفجار دانش ،تنوع نیازهای علمی ،لزوم یادگیری  
شیوههایسنتیتدریسو
محصالنبراییادگیری،متولیانتعلیموتربیترابهعبورازقیود  
تالشدرجهتکاربست فرصتهای یاددهی-یادگیریِنوینومنعطفیهمچونالکترونیکی،
هاینسلیفراگیران،فرامیخواند .


همسوباویژگی
یهای نسلی ،نتیجۀ ذاتی تغییر و تحوالت در سیر زمان است .مانهایم ،هویت
ویژگ 
تعلقخاطر و موقعیت اجتماعی-تاریخیِ واحد بر اساس تجارب مشترک را از
فرهنگی ، 
یشمارد (Sabouri Khosroshahi, 2014) .بوردیو یك
یهای اصلی یك واحدنسلی برم 
ویژگ 
کهدریك دورۀ خاص،ملکۀ فرهنگی ،اجتماعی و
میداند 
نسلواحد را متشکلازافرادی  
فکری مشترکی دارند(Alizadeh-choobdasti & Soleimani-bashli, 2011) .ازنظر

Mead

)(2015, 59 ،انقالبهای فناورانه و تحوالت اجتماعی وسیع ،موجب گسستگی فرهنگی و
یگردد. اما جامعهشناسان امروز با لحنی شدیدتر ،سخن از یك
تفاوتهای بین نسلی م 

شکافهایعمیقیدرنوعتفکر،زیستن،عالیقو

کهدربردارنده 
ی

یگویند
«دگردیسینسلی»م 
یهای جوانان امروز ،بهویژه دانشجویان ،در مقایسه با نسلهای پیشین است
توانمند 
بهکلیمتحولشده،سبکی
امروز،متأثرازفنآوری ، 

).بومزیستدانشجویان
(Gillespie, 2020 
جامعهشناسان ازایننسلباعناوینیچون

یدهد.بسیاریاز
نوازتعاملآنهاباجهانارائهم 

یکنند(
بومیاندیجیتال،دیجیتالزادهویانسلشبکهیادم 


Izi, Aliabadi, Nili & Delavar,

وتفکرفناورانهراهمچونزبانمادریازکودکیآموخته،با

).نسلحاضر،سوادرسانه 

2019
وفارغازهرمحدودیت زمانیومکانی،تنهاباچندکلیكساده،بهآنچهبخواهد

آنزیسته 

میرسد ( .)Casa-Todd, Kay & Hughes, 2020در کمتر زمانی ،انبوهی از دادههای متنی،

تصویری ،صوتی و یا ویدئویی را به اشتراک گذاشته و بازخورد میگیرد .ازاینرو ،با واژه
یفهمد .محرومیت آنها از رایانه
یگانه است .نسل کنونی دنیای بدون اینترنت را نم 
«انتظار» ب 
خودبهمنزلهمحرومیت ازموسیقی ،فیلم ،معاشرت،بازی ،خرید ،آموزشوبسیاری ازامور

رسددنیایمجازیبراینسلامروز،واقعیترازهرواقعیتیاستودر


بهنظرمی
دیگراست.
زندگیمیکند(.)Sachdeva & Tripathi, 2019

کنارجهانبیرونودرونخوددرآن
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باال،تمایلبهراحتی

عبارتانداز:سوادرسانه

یهایدانشجویان امروز 
برخیدیگر ازویژگ 
)،عملگرایی،تفکر

وبازخوردفوری،ماجراجویی(Mohammadi Moloud & Zavar, 2020
تنوعطلبی(
انتقادی،استقاللطلبی،خودگردانی،مشارکتجویی،نواندیشیو  


Casa-Todd et

).اینویژگیهادرکنارتوسعهابزارهایپیشرفتهیاددهی یادگیریوتسهیلتعامالت

al., 2020
استهای آموزشی متناسب،
ستهی اتخاذسی 
ازطریق فنآوریاطالعاتوارتباطات ،بای 
علمی  
بهویژه در مورد برنامههای درسی به عنوان قلب تپنده دانشگاه است (2018  Grace Oh,


بهویژه
یهای نسلی فراگیران  
برنامه درسی باویژگ 
Cianciolo, & Ricciotti).سازواری عناصر  
نکننده میزان توفیق آنبرنامه در
کهتفاوتهای نسلی بارزتراست،تعیی 

درمقطعکارشناسی 
یبخشاست(, 2020Sinnema, Nieveen & Priestley) .
تعلیموتربیتشایستهوتعال 
این تناسبدرموردراهبردهای یاددهی یادگیری بهعنوانمجرای اصلی تأثیروتأثرمیان
ومتربی ،ازاهمیتی مضاعف برخورداراست .راهبردهاییاددهی-یادگیری،رویکردهاو
مربی  
انگارههایکلیمدرساندرتدریسهستند(.)Yildirim, Cirak-Kurt & Sen, 2019بهباور

صاحبنظران ،هنجارهای زیست-فرهنگی نسل امروز ،مدرسان را به سمت بهرهجویی از

وههای مناسب برای نسل
راهبردهای یاددهی یادگیری نوین ،بهویژه الکترونیکی به عنوان شی 
حاضر ،فرا میخواند ( .)Varshnay & Kumar, 2020دیدگاههای جدید همچون نظریه
ارتباطگرایی ،شیوههای آموزشی گذشته را پاسخگوی تحوالت تکنولوژیك امروز نمیدانند

تکنیكهایآموزشیامروزرا

(.)Oommen, 2020بهاعتقادجورجزیمنسخالقاینتئوری ،
هاییهمچونروشهایمجازی،


هاییادگیریالکترونیکیبامؤلفه

بایستبراساسپارادایم

می
وهوش مصنوعیتعریفکرد(.)Siemens, Rudolph & Tan, 2020سرعت،دقت،

شبکهای 

انعطافپذیری ،کاهش هزینهها ،منابع نامحدود ،جذابیت ،راحتی محیط یادگیری ،عدم

محدودیتزمانیومکانی،تکرارپذیریوعدالتآموزشی،ازجملهمهمترینمزایاییادگیری
نههای بسیار مساعدی در
فرصتها و زمی 

الکترونیکی است ( .)Srivastava, 2019امروزه 
بهطور قطع ،کاربست یاددهی-
راستای کاربرد یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،وجود دارد . 
مهارتهایدانشجویان،

ها 
و
رغبت 

براساسمؤلفههاییمتناسببانیازها،

یادگیریالکترونیکی
منجر به خلق فرصتهای متعدد و متنوع یادگیری و در نتیجه رشد و شکوفایی علمی
تهایدرسیباخصائصنسلی 
دانشجویانمیگردد.درمقابل،عدمبرازندگیوسازواریفعالی 
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دانشجویان،مایهبیانگیزگیوافتتحصیلیآنهااست(et al., 2018Grace Oh). 
یهای نسلی دانشجویان
ستهها و الزامات یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،متناسب با ویژگ 
بای 
امروزاززوایای مختلفی موردکاوشپژوهشگرانواقعشدهاست .(

& Ahmadi, Agharafiee

)Vaziriheshi, 2018درپژوهشینتیجهگرفتند:باتوجهبهاستفادهفراگیردانشجویاننسلامروز
رسانهای مجازی ،این شبکهها ظرفیت بسیار مناسبی برای یاددهی-یادگیری هستند .در
از پیام 
تحقیق()Ranjdoust, 2019مشخصشد،هیجانواسترسدانشجویاننسلامروزبرایشرکت
درامتحاناتمجازیوآنالینکمترازامتحاناتحضوریاست)Zahda, 2019( .درپژوهشی
هاینرمافزارهایآموزشی،اقبال


،سرعتوجذابیت
بهدقت
نشانداد:دانشجویانامروزباتوجه 
فراوانیدراستفادهازآنهادارندکهتأثیرآندرپیشرفتتحصیلیآنهامشهوداست.نتیجهتحقیق
)بیانگرآناستکهاستفادهازتختههایهوشمندباقابلیت

(Topal, Fitriani & Erdiana, 2019
اتصالبهاینترنتونصبنرمافزارها،موجبارتقاءسطحیادگیریفراگیرانمیشود( .


Azimi,

)درپژوهشینشاندادندباتوجهبهمهارتهایفناورانه

Kerilva-ildosona & Soleimani, 2020
بهعنوانیکیازعواملمهمدرخودتوسعهای،

بهکارگیریآموزشازراهدور
دانشجویانامروز، 
نقشمؤثریدرپیشرفتتحصیلیآنهادارد.()Kleftodimos, Lappas & Evangelidis, 2020نشان
ایهابرایدانشجویانامروزوترجیحآنهابهاستفادهازمنابع
چندرسانه 

دادندباتوجهبهجذابیت

جایمتنی،فیلمهایآموزشینقشمؤثریدرپیشرفتتحصیلیآنهادارد .

یادگیریویدئوییبه
مؤلفههایی متناظربا
باتوجهبهآنچهگذشت،بهرهگیری ازیاددهی-یادگیری الکترونیکی ،با 

جهای عکس
مختصاتنسلی دانشجویان امروز،دربردارنده رشدوبالندگیومسامحهدرآننتی 
انجامشده،هیچیك نگاهی جامعبهاین تناظردوسویه
بههمراهخواهدداشت.درمیان تحقیقات  

وههایالکترونیکیدر
ازموضوعپرداختهاند.امروزهنقشبیبدیلشی 

نداشته،تنهابهابعادخاصی 

بهرهگیری هرچه بیشتر از
سرعت ،دقت و کیفیت یادگیری ،اقبال گسترده دانشجویان در  
تهای درسی رابههمراهداشتهاست.امامتأسفانه،درآنرویسکه،
تهایآندرفعالی 
ظرفی 
یتفاوت نسبتبه
شواهدگواهبرآن استکهشیوههای تدریس بسیاری ازاساتیدِ بیاطالع یا ب 
این مسئله ،کماکان مبتنی بر روشهای سنتی ،غیراثربخش و نامتناسب با عالئق ،نیازها و
مهارتهایدانشجویاندریادگیریالکترونیکیاست(.)Bahrami, Zebardast & Salimi, 2020

پاسخگوی
بهاذعانبسیاریازصاحبنظران،اتخاذرویههایناهمسوباطبعوقریحهدانشجویان، 
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بهویژه
بهای بسیار جدیدرفرآیندیاددهی-یادگیری ، 
نیازهای علمی آناننبوده،دربردارندهآسی 
مادامالعمر ،در پرتو یاددهی-یادگیری الکترونیکی است
محرومیت آنها از موهبت یادگیری  
قدرمسلم،بیتوجهیاساتیدنسبتبهالزاماتو

(.)Ayati, Rudi Aliabadi & Rostami Nejad, 2019
مزایای یاددهی-یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان امروز ،مانعی جدی در راستای استفاده
ستههای یاددهی-یادگیری
هایآموزشیاست.ازطرفی،شناخت وکاربستبای 
ینهازفرصت 

به
الکترونیکی ،متناسب با خصائص نسلی دانشجویان امروز ،مایه اعتالی حرفهای مدرسان در
ازاینرو کاوشهمهجانبهمسئلهبه
یاددهیوپیشرفتتحصیلیدانشجویاندریادگیریاست . 
وبهرهگیریازآندرتدریس،ازاهمیتوضرورتویژهایبرخوردار
منظورآگاهیمدرسانازنتایج 
تالشمیکندبهسؤاالتزیر،پاسخدهد :

است.درراستایدستیابیبهاینمهم،پژوهشحاضر
 -2از نظر صاحبنظران ،مهمترین بایستههای یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،متناسب با
جویانکارشناسیامروزکدماند؟ 

ویژگیهایدانش
ستههای یاددهی-یادگیری الکترونیکی ،تاچه
هیئتعلمی ،هریك ازبای 
-1ازنظراعضای  
یهایدانشجویانکارشناسیامروزتناسبدارد؟ 
اندازهباویژگ 

ستههای یاددهی-یادگیری
 -3از نظر دانشجویان دوره کارشناسی امروز ،هر یك از بای 
یهایآنهاتناسبدارد؟
تاچهاندازهباویژگ 

الکترونیکی،


روش پژوهش
ی انجام شد .در بخش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با طرح ترکیبی اکتشاف 
کیفی ،از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی ،از شیوه توصیفی-پیمایشی استفاده شد.
صاحبنظران آموزشعالی در دو حوزه علومتربیتی و

جامعه آماری در بخش کیفی 
علوماجتماعی ،و در بخش کمی اساتید و دانشجویان دوره کارشناسی از دانشکدههای علوم

تربیتیوعلوماجتماعیدودانشگاهتهرانواصفهاندرسال2311-2311بود. 
نمونهگیری دربخشکیفی بهصورتهدفمندوانتخابافرادبارزکهدرارتباطبا
شیوه  
موضوعموردتحقیق ،ازاطالعاتارزشمندوغنی برخورداربودند(،)Creswell, 2007, 120
نفردررشتهعلومتربیتیو

نفرازصاحبنظران،متشکلاز21

انجامشد.دراینپژوهشبا32

مصاحبهشوندگان ،حصول اشباع و

علوماجتماعی مصاحبه شد .معیار تعداد 
 21نفر در رشته  
تشناختینمونهدرجدول2ارائهشدهاست.
دههابود.اطالعاتجمعی 
تکراردا 
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جدول .2اطالعاتجمعیتشناختینمونهکیفیپژوهش

Table1. Demographic information of qualitative research sample

دانشيار
استاد
رشته
Associate
Full
رتبه
Professor Professor
علومتربیتی 
8
7
علوماجتماعی 
5
5

استاديار
Assistant
Professor
4
2

جمع جمع کل ميانگين سابقه
Average Total sum
experience sum
 19
 18
 31
 12

نمونهگیریتصادفیطبقهایبااستفادهازتخصیصبهینهبرایتعیین
دربخشکمیازروش 
سهم هر طبقه به نسبت تعداد افراد جامعه استفاده شد .حجم نمونه آماری بر اساس فرمول
کوکران،شامل221نفرازاساتیدو353نفرازدانشجویانمحاسبهشدکهبهتناسبازمیانافراد
دودانشکدهانتخابشدند.


جدول.1اطالعاتجمعیتشناختیجامعهکمیپژوهش

Table2. Demographic information of the research community

جامعه

دانشکده
دانشکده
علومتربيتی اصفهان علومتربيتی تهران

جمع

Isfahan
Sociology
Department

Tehran
College of
Social
Sciences

Total

 54

 46

 12

 64

 176

 988

 1731

 170

 974

 3863

Tehran College Isfahan College Society
of Educational of Educational
Sciences
Sciences

اعضای
هیئتعلمی 

دانشجویان
کارشناسی 

گروه
جامعهشناسی
اصفهان

دانشکده علوم
اجتماعی تهران

روشجمعآوریاطالعات دربخشکیفی،مصاحبه نیمهساختاریافتهبود .درزمینه تأیید
دقت و صحت دادههای کیفی ،طبق نظر متخصصان ،چهار معیار باورپذیری ،اطمینانپذیری،
تأییدپذیریوانتقالپذیریمالکعملقرارگفت(, 1982.)Guba & Lincolnرواییمحتوایی

پرسشنامهنیزبراساسنظرمتخصصانمناسببرآوردشد.درزمینهپایاییپرسشنامه،پساز
برایآلفایکرونباخبهدستآمد.

انجاممطالعهمقدماتیدریكنمونه33نفرهمقدار3/18
وبااستفادهازروشتحلیلمضمونانجام

ظریهدادهبنیاد 

تحلیلدادههایکیفیبرمبناین

شد.بدینگونهکههرمصاحبهپسازضبط،بالفاصلهمکتوبوضمنمطالعهدقیق،جمالت

کلیدی مشابه به عنوان واحدهای معنایی خُرد ،ذیل مقولهها و محورهای اصلی خود ،(توسط
نرمافزار مکسکیودا) ،تلخیص ،کدبندی و سازماندهی شدند ( ,Wilkinson & Birmingham


هابهصورتفراوانی،درصدوبحثگزارش


هایاصلی،پاسخ

).بامشخصشدنمقوله
2003
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هاازکدهایعددیبهعنوان


بودندرنقلیافته
شدند.ضمنآنکهبهمنظوررعایتاصلمحرمانه
جایگزینبرایناممصاحبهشوندگاناستفادهشد. 

هایاستخراجشدهاز


ساختهمبتنیبرشاخص
ابزارجمعآوریاطالعاتکمی،پرسشنامۀمحقق

ایبود.تحلیلدادههایکمی،بااستفادهازآمار

بخشکیفی،براساسمقیاسلیکرت 5 
درجه
توصیفی-استنباطی ،توسط نرمافزار  spss15انجام شد .در سطح آمار استنباطی ،با رعایت
نمونهای،tدونمونهمستقلولویناستفادهشد.
تك 
اازآزمونهایt 

فرضه
پیش 



يافتههای پژوهش
هایکیفیحاصلازمصاحبههاوسؤال


درپژوهشحاضرسؤالاولباتحلیلمحتواییافته
هایحاصلازپرسشنامهپاسخدادهشدهاست. 

دوموسومازطریقتجزیهوتحلیلآماریِداده
سؤال اول:ازنظرصاحبنظران،مهمترینبایستههاییاددهی-یادگیریالکترونیکی،متناسب
هایدانشجویانکارشناسیامروزکدماند؟ 

باویژگی
پسازتجزیهوتحلیلدیدگاههایصاحبنظران،درکدگذاریباز،تعداد221گزارهیاواحد

معنایی اولیه و در کدگذاری محوری ،هشت بایسته اساسی ،متناظر با ابعاد مختلف یاددهی-
)،موردشناساییواقعشد.

یادگیریالکترونیکی(بهترتیباولویتدرجدول3
هشتگانهفوقآمدهاست:

طههای
صاحبنظرانپیرامونحی 

دگاههای
دهایازدی 
درادامه،گزی 
)13ازمصاحبهشوندگان،نسلامروز
نفر(%  /3
استفاده از پيامرسانهای مجازی :بهاعتقاد 11 
رسانهایمجازیدریادگیریدارد.ازنظرکد،5کاهشروابط
اقبالفراوانیبهاستفادهازپیام 

وشبکههایمجازی،

گروهها 
فیزیکیمیاندانشجویانومدرسانباتوسعهتعامالتعلمیدر  
یادگیریوحذفبسیاریازهزینههامیشودکهاینموجب

موجبتسریعوتسهیلیاددهی-
انگیزهمندیدانشجویانامروزدراستفادهازاینابزاراست.کد22اظهارمیکند:سادگیاستفادهاز

رسانها در کنار قابلیتهای فراوان آنها همچون برقراری ارتباط متنی ،صوتی ،تصویری و
پیام 

ویدئویی،موجباستفادهگستردهازآنهاتوسطدانشجویانشدهاست.
)12ازمصاحبهشوندگان،استفادهاز
نفر(% 
استفاده از نرمافزارها و فيلمهای آموزشی:12 
هایآموزشیراموردتأکیدقراردادهاند.بهاعتقادکد،4تولیدنرمافزارهاو

نرمافزارهاوفیلم
هایآموزشی،بهطورچشمگیریدرحالافزایشومورداستفادۀفراگیر دانشجویانامروز

فیلم
است.امروزهاستفادهازنرمافزارهاییهمچون،spss،lisrel Wordو،PowerPointجایگزین
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ستههاییاددهی-یادگیریالکترونیکی،متناسبباویژگیهایدانشجویانامروز
جدول.3بای 

Table 3. Requirements of e-learning Proportionate to characteristics of today's students

مقوله اصلی

The main
category

زيرمقولهها

Subcategories

کد مصاحبهشوندگان

interviewees Code

فراوانی

درصد

Percent Frequency

ياددهی-يادگيری الکترونيکی 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
استفادهاز
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
پیامرسانهایمجازی 
27, 28, 30, 31
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
استفادهازنرمافزارها
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
و فیلمهایآموزشی 
29, 30, 31
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
معرفیواستفادهاز 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,

وبسایتهایعلمی
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
آموزشهایمکمل
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
ازراهدور 
22, 24, 226, 27, 29, 30, 31
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14,
اجازهجستجویوب
15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
درکالس 
24, 25, 26, 27, 28
1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ارائهتکالیفمجازی 
16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 31
2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16,
برگزاریآزمونهایمجازی 
18, 21, 23, 24, 26, 27, 29
1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 16,
استفادهازتختههوشمند 
17, 18, 19, 20, 27
فراوانیکل 
31

28

90.3 %

27

87 %

26

83.8 %

24

77.4 %

21

67.7 %

17

54.8 %

16

51.6 %

13

41.9 %



میگوید :دانشجویان امروز ،بسیاری از تکالیف
بسیاری از روشهای سنتی شده است .کد 1 
یدهندکهدرگذشتهناممکنویابسیارزمانبر
درسیخودرابااستفادهازنرمافزارهاانجامم 

بود.کد 15اظهارمیکند:برایدانشجویانامروز،دیدنوشنیدنمرجحبرخواندنونوشتن
است .دسترسی آسان آنها از طریق گوشی هوشمند یا تبلت به مولتیمدیاها با جذابیتهای
بصری،بایستهبهرهوریحداکثریازنقشتأثیرگذارفیلموانیمیشندرآموزشاست.

سمعی-
)13ازمصاحبهشوندگان،
نفر( % /1
معرفی و استفاده از وبسايتهای علمی :بهباور 18 
امروزهوبسایتهایعلمیدرزمرهپربازدیدترینمنابععلمیدانشجویانهستند.ازدیدگاه
عمرکوتاهمطالبعلمیوبهروزرسانیلحظهای آنهادرفضایوب،موجبشده

کد،12نیمه
استدانشجویانامروز،اعتمادواقبالبیشتریدراستفادهازمنابعمعتبراینترنتیداشتهباشند.
هاارائهمیشوندو

کد 2معتقداست:امروزهبسیاریازیافتههایعلمیتنهاازطریقوبسایت
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دانشجویانناگزیرازمراجعهبهآنهاهستند.ازنظرکد،28دانشجویانامروزبهشدتنیازمند
شناخت منابع اصیل اینترنتی هستند .مراجعه اساتید به وبسایتهای علمی حین تدریس،
ضمناعتباربخشیبهمطالبارائهشده،موجبآشناییدانشجویانبااینمنابعمیشود. 
)22ازمصاحبهشوندگانمعتقدبودند:امروزه
نفر( % /4
آموزشهای مکمل از راه دور : 14 
ووبکنفرانس،طرفدارانزیادیدرمیاندانشجویان

آموزشهایمجازیازطریقسامانه LMS
هایرایانهایبومیانعصردیجیتالوترجیحآنهادریادگیریِبدون


،توانمندی
دارد.ازمنظرکد23
محدودیتِ مجازی ،مستلزم توجه ویژه است .کد ،23ابراز میکند :آموزش از راه دور ،امکان
پاسخگوییبهبسیاریازسؤاالتدانشجویانِپرسشگرامروزراکهدرساعاتکالسی،امکانپذیر
نیست،بهصورتهایمتنی،صوتیوویدئوییفراهمساختهاست.بهباورکد،12باآموزشاز
هاینظریدروس،میتوانازکالسهایحضوریبیشتردرجهتآموزشجنبه-

راهدورِبخش
هایکاربردیدروسبرایدانشجویانعملگرایامروزاستفادهکرد. 
اجازه جستجوی وب در کالس :بهاعتقاد12نفر(%82/2)ازمصاحبهشوندگان،جستجوی
تشده
وبدرفرآیندتدریستوسطدانشجویانوبگردامروز،البتهبهصورتهدفمندومدیری 
بهزعم کد،25امروزهجهاناطالعات،زیرانگشتاندانشجو
موجبارتقاءکیفیتیادگیریاست. 
استوبههرچهبخواهد،بهسرعتمیرسد.موبایلولپتاپبرایآنها،درحکملوازمالتحریر
اظهارمیکند:امروزهدانشجویانقادرندبه

استونمیتوانمانعاستفادۀآنهادرکالسشد.کد3
سرعتازطریقاینترنت،مطالباستادراراستیآزماییکنندولذااساتیدمیبایست،معلومات
خودرابروزنگاهدارند.ازمنظرکد ،21ممانعتازسرچعلمیدانشجویاندرکالس،اعتبارو
صالحیتعلمیاستادرازیرسؤالمیبرد. 
ندگانمعتقدبهعالقهمندیدانشجویان

نفر(%54/1)ازمصاحبهشو
ارائه تکاليف مجازی: 22
امروزدرانجامتکالیفمجازیبودند.بهباورکد،13امروزهازطریقفضایمجازی،میتوان
پاسخگویطیفوسیعسالیق،مهارتها و نیازهایدانشجویان،درارائهتکالیفمناسببود.
عتر،
کد 8بیانمیکند:قابلیتهایفضایمجازیهمچوندقت،سرعتوگرفتنبازخوردسری 
موجبافزایشاقبالدانشجویانبهانجامتکالیفمجازینسبتبهتکالیفمداد-کاغذیاست.از
گونهایاستکهمستلزمتعاملمستمروگروهیِاساتید
دیدگاهکد،24ماهیتبرخیازتکالیفبه 
ودانشجویانبایکدیگراست.چنینامکانیتنهادرفضایمجازیوجوددارد. 
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شوندگان،برگزاریآزمونهای

برگزاری آزمونهای مجازی:28نفر(%52/8)ازمصاحبه
دانستند.به عقیدهکد،4برگزاریآزمون-


مجازیبرایدانشجویانامروزرابسیارپرفایدهمی
هایمجازی ،عالوهبر صرفهجوییدرساعاتآموزشی ،مشکالتزمانی ومکانیِآزمونهای
حضوریراندارد.ضمنآنکهارائهبازخوردسریع،بالفاصلهپسازآزمون،باعثیادگیریبیشتر
میشود.بهاعتقادکد،23برگزاریآزمونهادرفضایوبو بازگذاشتندستدانشجویاندر
استفادهازمنابعاینترنتی،موجبتقویتروحیۀجستجوگریعلمیدرآنهامیشود. 
نفر( % 42/1) از مصاحبهشوندگان ،امروزه استفاده از
استفاده از تخته هوشمند :از دیدگاه  23
تختههای هوشمند در تدریس برای دانشجویانی که بر نحوه استفاده از آن کامالً مسلطاند،
ضروریاست.کد2میگوید:امروزهباوجودقابلیتهایفراوانتختههایهوشمندهمچونامکان
رسمزیباودقیقاشکال،نمودارها،جداول،دیگراستفادهازتختهسیاهتوجیهپذیرنیست.ازنظر
کد،21اتصالتختۀهوشمندبهاینترنت،یکیازنیازهایاساسیدانشجویانامروزدرتدریس
است .کد 1اظهار میکند :تختههای هوشمند قابلیت ذخیرۀ مطالب به صورت متنی ،صوتی و
بهدفعاتازآنهااستفادهکنند.
تصویریرادارندودانشجویانمیتوانند 
ستههاییاددهی-یادگیریالکترونیکی،
سؤال دوم :ازنظراعضایهیئتعلمی،هریكازبای 
یهایدانشجویانکارشناسیامروزتناسبدارد؟
تاچهاندازهباویژگ 

گوییبهاینسؤال،بایستههاییاددهی-یادگیریالکترونیکی،مکشوفدربخش


درپاسخ
کیفی در پرسشنامهای باطیف لیکرت5درجه،مورد نظرسنجیازاساتید ،درنمونه پژوهش
نمونه با میانگین فرضی 3و سطح اطمینان
تك 
قرار گرفت .برای بررسی نظرات ،از آزمون t 
نهایبین3و4بهعنوانتناسب
%15استفادهشدکهنتایجدرجدول4ارائهشدهاست.میانگی 
»مدنظرقرارگرفتهاست.
بهطورویژهقابلتوجه 
«قابلتوجه»وباالتراز4بهعنوانتناسب« 
همانگونه که در جدول مشخص است ،میانگین آزمون برای تمامی عناصر ،در سطحی
مؤلفهنشانمیدهدکهبا

باالترازمیانگینفرضیقراردارند.نابرابریp < 0.05 برایهر 1
اطمینان ،%15میانگیننظراتاساتیدبامیانگینفرضیدارایتفاوتمعناداراست.لذاباتوجه
بهستونمیانگینمیتواننتیجهگرفتازدیدگاهآنانتناسب 2عنصرنخست،باویژگیهای

بهطور ویژه قابل توجه» است و در مورد عنصر
نسلی دانشجویان کارشناسی نسل حاضر « 
هشتم،اینتناسبدرسطح«قابلتوجه»است.
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نرمافزار آموزشی
استفاده از فیلم و 
رسانهای مجازی
استفاده از پیام 
استفاده از تخته هوشمند
اجازه جستجوی اینترنتی در کالس
سایتهای علمی
وب 
استفادهومعرفی 
ارائه تکالیف مجازی
آموزش از راه دور(آنالینوآفالین)
آزمونهای مجازی

برگزاری

ميانگين

Mean

انحراف معيار

Standard deviation

خطای استاندارد ميانگين

Standard average
error

آماره t t
Statistical

Frequency = 118
degrees of freedom = 117

اختالف ميانگين

فراوانی=118

درجه آزادی=110

Mean difference

سطح اطمينان = ۵11

Confidence level = 95%

( )Pسطح معنیداری
Significance level

یبرایمقایسهمیانگیننمراتاعضایهیئتعلمی،بامیانگینفرضی3

نمونها
تك 
آزمونt 

جدول.4
4. One-Sample t-test to compare the mean scores Professors with hypothetical mean 3Table
آزمون  tتکنمونه
آمارههای  tتکنمونه
ميانگين فرضی = 3
T-test sample
Statistics of t-sample
Hypothetical average = 3

4.42

0.766

0.915 0.000 12.979 0.071

4.16
3.96
4.01
4.17
3.90
3.91
4.42

0.766
0.982
0.920
0.820
0.919
0.906
1.201

0.661
0.458
0.508
0.669
0.398
0.407
-0.085

0.082
0.090
0.085
0.075
0.085
0.083
0.111

8.100
5.063
6.005
8.872
4.709
4.879
-0.767

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

نرمافزار آموزشی
استفاده از فیلم و 
رسانهای مجازی
استفاده از پیام 
استفاده از تخته هوشمند
اجازه جستجوی اینترنتی در کالس
سایتهای علمی

استفادهومعرفی 
وب
ارائه تکالیف مجازی
آموزش از راه دور(آنالینوآفالین)
آزمونهای مجازی

برگزاری

ميانگين

انحراف معيار

Standard deviation

خطای استاندارد ميانگين

Standard average
error

آماره t
t Statistical

Mean
3.90
3.96
3.65
3.87
3.87
3.78
3.29
3.15

0.867
0.963
1.132
1.018
0.998
0.994
1.262
1.214

0.046
0.051
0.060
0.054
0.053
0.053
0.067
0.065

0.000 8.746
0.000 9.035
0.016 2.422
0.000 6.771
0.000 6.905
0.000 5.383
0.002 -3.142
0.000 -5.4134

0.404
0.463
0.146
0.367
0.367
0.258
-0.211
-0.350

سطح معنیداری

فراوانی= 353درجه آزادی=352
Frequency = 118
degrees of freedom = 117

Significance level

Confidence level = 95%

اختالف ميانگين

سطح اطمينان = ۵11

Mean difference

نمونهایبرایمقایسهمیانگیننمراتدانشجویان،بامیانگینفرضی 3
تك 
آزمونt 

جدول.5نتایج
Table 5. One-Sample t-test to compare students' mean scores with hypothetical mean 3
آزمون  tتکنمونه
آمارههای  tتکنمونه
T-test sample
Statistics of t-samples
ميانگين فرضی = 3
Hypothetical average = 3
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جدول.8نتایجآزمونtدونمونهمستقلدرخصوصمقایسهمیانگیننمراتدانشجویانواساتید 
Confidence level = 95%
سطح اطمينان = ۵11
Student frequency = 353
فراوانی دانشجويان = 313
فراوانی اساتيد = Frequency of professors = 118 118
degrees of freedom = 469
درجه آزادی = 011

استفاده از فیلم و نرمافزار آموزشی
رسانهای مجازی
پیام 
استفاده از 
استفاده از تخته هوشمند
اجازه جستجوی اینترنتی در کالس
وبسایتهای علمی
معرفیواستفاده از 
ارائه تکالیف مجازی
آموزش از راه دور
برگزاری آزمونهای مجازی


دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید
دانشجویان
اساتید

Table 6. Independent sample t-test o compare the mean scores of students and professors
برای مقايسه ميانگينهاtآزمون
آزمون لوين
ميانگين

Levine test

آماره F
Mean
F
Statistical
3.90
4.42
3.96
4.16
3.65
3.96
3.87
4.01
3.87
4.17
3.78
3.90
3.29
3.91
3.15
3.42

سطح معناداری

Significance
level

0.000

0.986

0.537

0.464

6.126

0.914

1.903

0.168

3.106

0.079

1.909

0.168

25.89

0.000

0.092

0.761

t-test to compare means

سطح
معناداری

آماره t
Significance t Statistical
level
0.000
-5.706
0.000
-6.070
0.049
-1.970
0.041
-2.053
0.008
-2.674
0.004
-2.870
0.181
-1.339
0.160
-1.409
0.003
-2.975
0.001
-3.279
0.274
-1.095
0.256
-1.139
0.000
-4.911
0.000
-5.771
0.040
-2.059
0.040
-2.071

اختالف
ميانگين

Mean
difference
-0.512
-0.512
-0.198
-0.198
-0.312
-0.312
-0.142
-0.142
-0.303
-0.303
-0.114
-0.114
-0.618
-0.618
-0.265
-0.265

اختالف
خطای استاندارد
Standard
error
difference
0.090
0.084
0.010
0.096
0.117
0.109
0.106
0.101
0.102
0.092
0.104
0.100
0.126
0.107
0.129
0.128
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سؤال سوم :از نظر دانشجویان دوره کارشناسی امروز ،هر یك از بایستههای یاددهی-
ویژگیهایآنهاتناسبدارد؟ 


اندازهبا

یادگیریالکترونیکی،تاچه
هایپاسخبهسؤالدوم،امابادادههایحاصلازتکمیل


برایپاسخبهاینسؤال،همانشیوه
پرسشنامهتوسطنمونهدانشجویان،تکرارشدهاست.

مؤلفههادرسطحی
همانگونهکهدرجدول 5مشخصاستمیانگین آزمونبرایتمامی  

باالترازمیانگینفرضیقرار دارد.نابرابریp < 0.05 برایهر 1عنصر نشانمیدهدکهبا
اطمینان 15 ،%بینمیانگیننظراتدانشجویانبامیانگینفرضیتفاوتمعناداریوجوددارد.
گفت :از دیدگاه آنان تناسب هر  1مؤلفه با ویژگیهای
یتوان  
با توجه به ستون میانگین م 
دانشجویانکارشناسینسلحاضردرسطح«قابلتوجه»است. 
مقایسهشدهاست .

درپایان،میانگیننمراتدانشجویانواساتید،توسطآزمونtمستقل،
باتوجهبهنتایجآزمونلویندرقسمتاولجدول 8ومقادیر Sig آزمون t ،مندرجدر
میتوان نتیجه گرفت ،به لحاظ آماری اختالف
قسمت دوم جدول ،در سطح اطمینان  % 15 
میانگیننمراتدانشجویانواساتیددردوآیتم«اجازهجستجویاینترنتیدرکالس»و«ارائه
معنادارنیست.اماایناختالفدرمابقیآیتمها

تکالیف مجازی»باتوجهبهنابرابری p > 0.05
( )p < 0.05معنادار است .با توجه به ستون میانگین نمرات ،میتوان گفت اساتید نسبت به
هایدانشجویانقائلشدهاند. 


هاباویژگی

دانشجویان،تناسببیشتریبرایاینمؤلفه


بحث و نتيجهگيری
گزارههای توصیفگر دانشجویان امروز از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،بهروشنی بیانگر

ضرورتِتوجهاساتیدبهاستفادهازمؤلفههاییاددهی-یادگیریالکترونیکیاست.نتایجحاصل
ازدادههایکمینیزحاکیازتأییددیدگاهصاحبنظران،توسطاعضایهیئتعلمیودانشجویان

دورهکارشناسیاست.اینمسئله،درتحقیقات

;)Mistry and Pandya (2020); Zahda (2019

;)Azimi et al. (2020); Kleftodimos et al. (2020); Topal et al. (2019نیزموردتأییدوتأکید
قرار گرفته است .یافتهها حاکی از نگرش تقریباً یکسان اساتید و دانشجویان نسبت به اغلب
بایستههاییاددهی-یادگیریالکترونیکیاست .

نظراناشارهکردهاند،امروزهپیامرسانها،یکیازفراگیرترینابزارهای

همانگونهکهصاحب

یاددهی-یادگیری در تعامالت علمی دانشجویان است .لذا استفاده مدرسان از قابلیتهای 


104

مجلهی علومتربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز،

(دورهی ششم ،سال  ،08بهار و تابستان  ،1044شمارهی )1

رسانهای
فراوانآندریاددهی-یادگیریبسیارتأثیرگذاراست.براساسشواهد،امروزهپیام 
دادوستد علمیدانشجویانهستند.پیرونتایجتحقیقات

ترینوآسانترینوسیله


مجازی،سریع
مواردیچونعدممحدودیت زمانی-مکانی،

) Kleftodimos et al. (2020و)Zahda (2019
بصریدراستفادهازفیلمهایآموزشیوهمچنینسرعت

تکرارپذیریوجذابیتهایسمعی-

دقتنرمافزارهایآموزشی،اقبالفراواندانشجویانازایندوابزاررابههمراهداشتهاست.

و
سایتهایمعتبر


راییافتنمنابععلمیموردنیاز،مراجعهبهوب
امروزهاولویتاولدانشجویانب
کمهزینه
بهروزبودن،گستردگی،تنوعو  
درفضایاینترنتاست.) Mistry and Pandya (2020 
هاذکرکردهاند.اساتید

بودندسترسیبهآنهاراازدالیلاصلیاقبالدانشجویانبهاینوب 
سایت
سایتهای علمی ومعرفیآنها ،مانعاستفادهآنها از

زمعتبرترین وب

میبایست ضمنآگاهیا

پذیریوقابلیتذخیرهسازی


نیزانعطاف
اطالعاتنادرستاینترنتیشوند .) Azimi et al. (2020
هایمثبتاستفادهازاینمؤلفهبراینسلحاضرمیدانند.براساس


اطالعاتراازبارزترینجنبه
بهطورویژهقابلتوجه»وازنظردانشجویان
نتایجنظرسنجی ،تناسباینمؤلفهازنظراساتید« 
کهحاکیازدغدغهباالتراساتیدنسبتبهکاربستآناست.امروزهاستفادهاز

«قابلتوجهاست»
سامانهمدیریتیادگیری()LMSبه عنوان شاخصترین بعداین مؤلفه،پاسخگوی بسیاریاز
نیازهایآموزشیدانشجویاناست .
بهگفته)Mistry and Pandya (2020فراهمساختنفرصتجستجویهدفمندِوببهعنوان
یكمنبععظیمعلمیبرایدانشجویانامروزموجبپویاییوزندهبودنتدریساست. Topal et

قابلرفع
کنندکهبسیاریازابهاماتدرسی،بهراحتیبااتصالبهاینترنت 


،نیزتأکیدمی
)al. (2019
صالحیتهایعلمی

استونبایدازقابلیتهایمؤثراینتکنولوژیدرتدریسغافلماند.البته 

اساتیدمیبایستدرحدیباشدکهدسترسیدانشجویانبهمنابعاینترنتیموجبنگرانیآنهااز

راستایکاهشهزینهها

اعتباردانستههایشاننگردد.امروزه ،ارائهتکالیفمجازی عاملمهمیدر 

وتوجهبهعالیقومهارتهایدانشجویاناست.) Varshnay and Kumar (2020معتقدند:با

توجه به سرعت باالی دادوستد تکالیف مجازی ،دیگر اتالف وقت برای دریافت و بازخورد
رسد،امروزهلوازمالتحریرومنابعآموزشیدانشجویان


تکالیففیزیکیتوجیهیندارد.بهنظرمی
را میبایست درون فایلها و نرمافزارهای موجود در لپتاپ آنها جست .هرچند ارزیابی از
آموختههایدانشجویانبسیارضروریاست،اماهیچلزومیندارداینکاردروقتکالسانجام
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)،امروزهباتوجهبهامکانبرگزاریآزمونهایمجازی،از

شود.همسوبانظر(Ranjdoust, 2019

هایمفیدتریبرد.یکیدیگرازفوایدآزمونهایمجازی،اطالع

اوقاتحضوریمیبایستاستفاده
سریعدانشجویانازاشتباهاتخوداستکهدربردارندهیادگیریاست.استفادهازتختههوشمند
الکترونیکی برای دانشجویان امروز ،بسیار کارآمدتر ،راحتتر و جذابتر از گچ و تخته است.
مانندلپتاپیاگوشیموبایلاستکهبرایدانشجویانامروز

کارکردتختههایهوشمند،دقیقاً 

هایاینتختهبههیچوجهقابلقیاسباگچوتختهسیاهنبوده،بااتصال


بسیارمأنوساست.قابلیت
آنبهاینترنتمیتوانازدنیایبیکراناطالعاتعلمیآندرهنگامتدریسسودجست.استفادهاز

افزارهایمفیدآموزشی،وجهمثبتدیگراستفادهازاینتختههااست( .)Topal et al., 2019


نرم
تهایفراوانمادیومعنویکهدرنوشتارحاضربدانپرداختهشد،بسترگاه
نههاوظرفی 
زمی 
بهرهوری ازبایستههای برشمرده شدهدریاددهی-
مناسبی استپیش روی مدرسان ،درراستای  
وههای فعالواثربخش،مایه
کاربستمؤلفههای مذکوردرکناردیگر شی 

یادگیری الکترونیکی .
شکوفایی واعتالی آموختناست.بیشك تحققاین مهمدرگروالتفاتمتولیان امر درمسیر
یزاتنرمافزاریوسختافزاری

دانشگاهها،تجه

یگردد 
آنهاست.ازاینروپیشنهاد م 

ییشدن 
اجرا 
الزمبرایتدریسالکترونیکی،بهویژهتختههوشمندواینترنتپرسرعترا فراهمسازند.عالوه
بامهارتهاییاددهی-یادگیریالکترونیکیهمچوناستفادهاز

بهمنظورآشنایی ذینفعان،

براین،
هوشمند،برگزاریآزمونهایمجازی

سایتهایعلمی،آموزشازراهدور،استفادهازتخته 


وب
وههای مذکور را به کار
و غیره ،اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی نموده ،اساتیدی که شی 
ازفرصتهای آموزشی،)2

سعیکنندبهمنظوراستفادهبهینه 

یبرند تشویق نمایند.مدرساننیز 
م
نرمافزارها و فیلمهای
رسانهای مجازی بهره گیرند . )1به کمك  
در تعامالت علمی ،از پیام 
سایتهایعلمی،برغنای
ازوب 

بهرهگیری 
آموزشیبهتدریس،تنوعوجذابیتبخشند.)3با 
درس بیفزایند . )4به دانشجویان اجازه دهند ،مطالب کالس را در وب ،واکاوی کنند و )5
آزمونهاوتکالیفرابهشکلمجازیاجراکنند .

انحصار جامعه آماری در بخش کمی به مقطع کارشناسیِ رشتههای علوم انسانی در دو
دانشگاهِبرخورداراززیرساختهایالکترونیکی،ازجملهمحدودیتهایتحقیقحاضراست.لذا
در راستای سنجش میزان تعمیمپذیری نتایج ،انجام تحقیقات دیگری با مداخله متغیرهایی
دیگرپیشنهادمیگردد. 

ورشتههایتحصیلی

تربرخوردارومقاطع
دانشگاههایکم 

همچون

)1  شمارهی،1044  بهار و تابستان،08  سال،(دورهی ششم
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 پژوهشحاضربخشیازرسالهدکترینویسندهاولاستکهباهدایتنویسندهدوم:سهم مشارکت نويسندگان
 .انجامشدهاست
بهعنواناستادراهنماومشاورهبانویسندهسومبهعنواناستادمشاور 
 .مقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد

نویسندگاناذعاندارندکهدراین:تضاد منافع
 .برپایهاعتباراتشخصیپژوهشگرانبودهاست،نههایپژوهش
کلیههزی :منابع مالی
.صمیمانهتقدیروتشکربهعملمیآید،مشارکتکنندگاندرتحقیقحاضر

ازتمامی:تشکر و قدردانی
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