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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 e-

teaching/learningwhich suits the characteristicsof today’sBAstudents 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 e-

learning 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. 

 

Keywords: e-teaching/learning, higher education, BA level, new 
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با  یکی، متناسبالکترون یادگیری-یاددهی های شناسایی و تبیین بایسته

 امروز یکارشناس دوره  یاندانشجوهای  ویژگی

 

 *احمد ابراهيمی

 **جعفری سيدابراهيم ميرشاه

 ***علی ربانی خوراسگانی

 چکيده
هدفشناسا با تبییپژوهشحاضر، یبایستهنییو الکترونیریادگی-یاددههای بامتناسبیکی،

هایژگیو انیدانشجوی شد.امروزیکارشناسدوره پژوهش،طرحانجام و اکتشافآمیخته نوع یاز
متوال ،یودربخشکمتحلیلمضمونازروش،یفیدربخشکیاست. یشیماپی-یفیتوصشیوهاز

ابزار شد. بخشکیفیاستفاده ن، افتهیساختارمهیمصاحبه محققبخشکمیرابزاو ساختهپرسشنامه
بودکهنمونهیوعلوماجتماعیتینظراندردوحوزهعلومتربصاحب،یفیبخشکیآمار.جامعهاست
شاملزینیبخشکمی.جامعهآمارافتیادامهات،تاحداشباعاطالعصورتهدفمندآنهابهنیازب
تهرانودودانشگاهیِوعلوماجتماعیتیعلومتربیاهازدانشکدهیدورهکارشناسانیودانشجودیاسات

کهنمونه باصفهانبود بهروشتصادفنیاز ،یاطبقهیآنها براساسحجمانتخابشد.متناسببا
ها،افتهیتحلیل عنوان به مؤلفه آنهاهاستهیبانیمهمترهشت میان در که شد واقع شناسایی مورد

ازپ» درنتیجه«یمجازهایرسان امیاستفاده بهمنظورگرددیمهیبهمدرسانتوصدرصدرقراردارد.
کارگیریآنهاغفلتنورزند.بهاز،یآموزشیهاازفرصتنهیاستفادهبه
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 مقدمه
ایكکلیك،کلیك،کل یچیدهدرجهانفراپ.استطلیعههزارهسومآموزشدریصداین.

12قرن ، انفجار ندانش، علمی،تنوع یادگیرییازهای فناورانهالعمرماداملزوم رفتارهای و

هایسنتیتدریسوشیوهمحصالنبراییادگیری،متولیانتعلیموتربیترابهعبورازقیود

نوینومنعطفیهمچونالکترونیکی،-یاددهیهایفرصتتالشدرجهتکاربست یادگیریِ

خواند.هاینسلیفراگیران،فرامیهمسوباویژگی

سرییتغیذاتۀجینت،ینسلیهایژگیو در تحوالت است.ریو هومیمانهازمان تی،

موقعتعلق،یفرهنگ و ازیِخیتار-یاجتماعتیخاطر را مشترک تجارب اساس بر واحد

كیویبورد(.Sabouri Khosroshahi, 2014)شماردیبرمیواحدنسلكییاصلیهایژگیو

افرادرانسلواحد داندمییمتشکلاز که ملکۀدوركیدر ویاجتماع،یفرهنگۀخاص،

 Meadازنظر(.Alizadeh-choobdasti & Soleimani-bashli, 2011دارند)یمشترکیفکر

(59 ,2015) تحوالتاجتماعفناورانههایانقالب، ویفرهنگیموجبگسستگع،یوسیو

جامعه.گرددیمینسلنیبیهاتفاوت لحناما با امروز دتر،یشدیشناسان از كیسخن

وقیعالستن،یدرنوعتفکر،زیقیعمیهاشکافیکهدربردارندهندیگویم«ینسلیسیدگرد»

بهیهایتوانمند امروز، نسلسهیمقادران،یدانشجوژهیوجوانان استنیشیپیهابا

یکلیمتحولشده،سبکبه،یآورامروز،متأثرازفنانیدانشجوستیز(.بومGillespie, 2020)

ازایننسلباعناوینیچونشناسانجامعه.بسیاریازدهدیمنوازتعاملآنهاباجهانارائه

دیجیتال  ,Izi, Aliabadi, Nili & Delavarکنند)یزادهویانسلشبکهیادمبومیاندیجیتال،

،باوتفکرفناورانهراهمچونزبانمادریازکودکیآموخته(.نسلحاضر،سوادرسانه2019

زمانیومکانی،تنهاباچندکلیكساده،بهآنچهبخواهدوفارغازهرمحدودیتآنزیسته

)می کمCasa-Todd, Kay & Hughes, 2020رسد در داده(. از انبوهی زمانی، متنی،تر های

می بازخورد و اشتراکگذاشته به را ویدئویی یا صوتیو ازاینتصویری، واژه،روگیرد. با

ایایدننسلکنونی.استیگانهب«انتظار» نمینترنتبدون فهمدیرا رایتمحروم. از یانهآنها

به بازیلم،فیقی،ازموسیتمنزلهمحرومخود اموریاریآموزشوبسید،خر،یمعاشرت، از

ترازهرواقعیتیاستودررسددنیایمجازیبراینسلامروز،واقعیبهنظرمیاست.یگرد

 (.Sachdeva & Tripathi, 2019کند)زندگیمیکنارجهانبیرونودرونخوددرآن
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راحتیباال،تمایلبهانداز:سوادرسانهعبارتامروزانیدانشجویهایژگیازویدیگربرخ

ماجراجویی) (،عملMohammadi Moloud & Zavar, 2020وبازخوردفوری، تفکرگرایی،

استقالل مشارکتانتقادی، خودگردانی، طلبی،  Casa-Todd etی)طلبتنوعیوشینواندجویی،

al., 2020تعامالتلیتسهیوریادگییاددهیشرفتهیپیدرکنارتوسعهابزارهاها(.اینویژگی

،متناسبیآموزشیهااستیاتخاذسیستهیبا،آوریاطالعاتوارتباطاتفنقیطرازیعلم

برنامهبه مورد در است)یدرسیهاویژه دانشگاه قلبتپنده عنوان  ,Grace Oh2018به

Ricciotti & Cianciolo,ویژهبهنرایفراگینسلیهایژگیباویدرسبرنامهعناصری(.سازوار

تعینسلیهاکهتفاوتیدرمقطعکارشناس درامهآنبرنقیتوفزانیمکنندهنییبارزتراست،

(.2020 ,Sinnema, Nieveen & Priestleyاست)بخشیوتعالستهیشاتیوتربمیتعل

انیتأثیروتأثرمیاصلیبهعنوانمجرایریادگییاددهییتناسبدرموردراهبردهانیا

یادگیری،رویکردهاو-راهبردهاییاددهی.برخورداراستمضاعفیتیازاهمی،متربویمرب

Yildirim, Cirak-Kurt & Sen, 2019هایکلیمدرساندرتدریسهستند)انگاره بهباور(.

هنجارهاصاحب فرهنگ-ستیزینظران، بهرهی سمت به را مدرسان امروز، ازییجونسل

بهریادگییددهایهایراهبرد نسلیبرایمناسبهاوهیعنوانشهبالکترونیکیویژهینوین،

 میحاضر، )فرا دیدگاهVarshnay & Kumar, 2020خواند نظریه(. همچون جدید های

شیوهارتباط نمیگرایی، تحوالتتکنولوژیكامروز پاسخگوی را گذشته آموزشی دانندهای

(Oommen, 2020بهاعتقادجورجز.)،هایآموزشیامروزراتکنیكیمنسخالقاینتئوری

هایمجازی،هاییهمچونروشهاییادگیریالکترونیکیبامؤلفهبایستبراساسپارادایممی

(.سرعت،دقت،Siemens, Rudolph & Tan, 2020یتعریفکرد)مصنوعوهوشایشبکه

انعطاف هزینهپذیری، جذابیتها،کاهش نامحدود، منابع راحتی عدمیطمح، یادگیری،

محدودیتزمانیومکانی،تکرارپذیریوعدالتآموزشی،ازجملهمهمترینمزایاییادگیری

) است Srivastava, 2019الکترونیکی زمفرصتامروزه(. و دریمساعداریبسیهانهیها

یراستا یریادگی-یاددهیکاربرد دارد. وجود بهالکترونیکی، قطع، -یاددهیکاربستطور

ان،یدانشجویهامهارتوهارغبتازها،یمتناسببانییهابراساسمؤلفهالکترونیکییریادگی

فرصت خلق به یهامنجر متنوع و نتیریادگیمتعدد در شکوفاجهیو و یعلمییرشد

یباخصائصنسلیدرسیهاتیفعالیوسازواری.درمقابل،عدمبرازندگگرددیمانیدانشجو
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(.et al., 2018 Grace Ohآنهااست)یلیوافتتحصیزگیانگیبهیماان،یدانشجو

الزاماتهاستهیبا و،الکترونیکییریادگی-یاددهیو انیدانشجوینسلیهایژگیمتناسببا

 & Ahmadi, Agharafiee)موردکاوشپژوهشگرانواقعشدهاست.یمختلفیایامروزاززوا

Vaziriheshi, 2018درپژوهشینتیجهگرفتند:باتوجهبهاستفادهفراگیردانشجویاننسلامروز)

پیام اینشبکهرساناز مناسبیبراییاددهیهایمجازی، ظرفیتبسیار در یادگیریهستند.-ها

(مشخصشد،هیجانواسترسدانشجویاننسلامروزبرایشرکتRanjdoust, 2019تحقیق)

(درپژوهشیZahda, 2019) وآنالینکمترازامتحاناتحضوریاست.درامتحاناتمجازی

افزارهایآموزشی،اقبالهاینرم،سرعتوجذابیتدقتبهنشانداد:دانشجویانامروزباتوجه

فراوانیدراستفادهازآنهادارندکهتأثیرآندرپیشرفتتحصیلیآنهامشهوداست.نتیجهتحقیق

(Topal, Fitriani & Erdiana, 2019بیانگرآناستکهاستفادهازتخته)هایهوشمندباقابلیت

 ,Azimi) شود.افزارها،موجبارتقاءسطحیادگیریفراگیرانمیاتصالبهاینترنتونصبنرم

Kerilva-ildosona & Soleimani, 2020هایفناورانه(درپژوهشینشاندادندباتوجهبهمهارت

ای،بهعنوانیکیازعواملمهمدرخودتوسعهکارگیریآموزشازراهدوربهز،دانشجویانامرو

(نشانKleftodimos, Lappas & Evangelidis, 2020نقشمؤثریدرپیشرفتتحصیلیآنهادارد.)

هابرایدانشجویانامروزوترجیحآنهابهاستفادهازمنابعایچندرسانهدادندباتوجهبهجذابیت

 هایآموزشینقشمؤثریدرپیشرفتتحصیلیآنهادارد.جایمتنی،فیلمگیریویدئوییبهیاد

متناظرباهاییمؤلفهباالکترونیکی،یریادگی-یاددهیازیریگباتوجهبهآنچهگذشت،بهره

عکسیاجهیومسامحهدرآننتیرشدوبالندگدربردارندهامروز،انیدانشجویمختصاتنسل

هیوسوتناظردنیجامعبهاینگاهكیچیه،شدهانجامقاتیتحقانیمدرمراهخواهدداشت.هبه

دریکیالکترونیهاوهیشلیبدیامروزهنقشباند.ازموضوعپرداختهیتنهابهابعادخاصنداشته،

ک و دقت دانشجو،یریادگیتیفیسرعت، گسترده بیریگبهرهدرانیاقبال ازشتریهرچه

یدرسیهاتیآندرفعالیهاتیظرف متأسفانه، اما داشتهاست. بههمراه ،درآنرویسکهرا

نسبتبهتفاوتیبایاطالعیبدِیازاساتیاریبسسیتدریهاوهیاستکهشنشواهدگواهبرآ

نیا کماکان روشیمبتنمسئله، نراثربخشیغ،یسنتیهابر عالئق، با نامتناسب وازهایو

(.Bahrami, Zebardast & Salimi, 2020)تاسیکیالکترونیریادگیدرانیدانشجویهامهارت

یگوپاسخان،یدانشجوحهیناهمسوباطبعوقریهاهیاتخاذرونظران،بهاذعانبسیاریازصاحب
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ویژهبه،یریادگی-یاددهیندیدرفرآیجداریبسیهابیآسدربردارندهآناننبوده،یعلمیازهاین

تیحرومم موهبت از مادامیریادگیآنها پرتو در استیکیالکترونیریادگی-یاددهیالعمر،

(Ayati, Rudi Aliabadi & Rostami Nejad, 2019.)وتوجهیاساتیدنسبتبهالزاماتقدرمسلم،بی

یاددهی استفاده-مزایای راستای مانعیجدیدر امروز، دانشجویان برای الکترونیکی یادگیری

هایینهازفرصتبه ازطرفی، یریادگی-یاددهییهاستهیوکاربستباشناختآموزشیاست.

خصائصنسل،یکیالکترون با حرفهامروز،انیدانشجویمتناسب اعتالی درمایه مدرسان ای

بهکاوشهمهروازاین.یاددهیوپیشرفتتحصیلیدانشجویاندریادگیریاست جانبهمسئله

ایبرخورداررتویژهوضروازاهمیتس،یآندرتدرگیریازبهرهوجیمدرسانازنتایمنظورآگاه

کندبهسؤاالتزیر،پاسخدهد:تالشمی،پژوهشحاضریابیبهاینمهمیدستدرراستااست.

بایستهصاحبنظراز-2 مهمترین یاددهینظران، متناسببا-های الکترونیکی، یادگیری

اند؟جویانکارشناسیامروزکدمهایدانشویژگی

تاچه،الکترونیکییریادگی-یاددهییهاستهیازباكیهر،علمیهیئتیازنظراعضا-1

امروزتناسبدارد؟یکارشناسانیدانشجویهایژگیواندازهبا
دانشجو-3 نظر کارشناسانیاز یدوره هر باكیامروز، یریادگی-یاددهییهاستهیاز

 آنهاتناسبدارد؟یهایژگیاندازهباوتاچه،الکترونیکی



 روش پژوهش
حاضرپژوهش یکاربردنوعاز با شد.یاکتشافیبیترکطرحاستکه بخشانجام در

روشتحل،یفیک بخشکملیاز در و ش،یمضمون شد.یشیمایپ-یفیتوصوهیاز استفاده

آمار جامعه در کی فیبخش آموزشصاحبی دیعالنظران علومدر حوزه ویتیتربو

بخشکم،یاجتماععلوم در دانشجویاساتیدو کارشناسانیو دانشکدهیدوره علومیهااز

بود.2311-2311دودانشگاهتهرانواصفهاندرسالیوعلوماجتماعیتیترب

بهصورتهدفمندوانتخابافرادبارزکهدرارتباطبایفیدربخشکیریگنمونهوهیش

(،Creswell, 2007, 120برخورداربودند)یازاطالعاتارزشمندوغنق،یوعموردتحقموض

ویتیتربنفردررشتهعلوم21نظران،متشکلازنفرازصاحب32پژوهشبانیدراانجامشد.

21 رشته در یاجتماععلومنفر معشدمصاحبه ومصاحبهتعداداری. حصولاشباع شوندگان،

 ارائهشدهاست.2نمونهدرجدولیشناختتیهابود.اطالعاتجمعدهداتکرار
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 شناختینمونهکیفیپژوهش.اطالعاتجمعیت2 جدول

Table1. Demographic information of qualitative research sample 
 رشته

 رتبه
 استاد
Full 

Professor 

 دانشيار
Associate 
Professor 

 استاديار
Assistant 
Professor 

 جمع
sum 

 جمع کل
Total 
sum 

 ميانگين سابقه
Average 

experience 
19487علومتربیتی

1831 12255علوماجتماعی
 

برایتعیینایبااستفادهازتخصیصبهینهطبقهیتصادفگیرینمونهازروشدربخشکمی

 طبقه هر نسبتسهم به نمتعداد حجم شد. استفاده جامعه افراد آماری اساسونه فرمولبر

نفرازدانشجویانمحاسبهشدکهبهتناسبازمیانافراد353نفرازاساتیدو221شامل،کوکران

 دودانشکدهانتخابشدند.



 شناختیجامعهکمیپژوهش.اطالعاتجمعیت1جدول

Table2. Demographic information of the research community 

 جامعه

Society 

 دانشکده
 تربيتی اصفهان علوم

Isfahan College 
of Educational 

Sciences 

 دانشکده
 تربيتی تهران علوم

Tehran College 
of Educational 

Sciences 

گروه 
شناسی  جامعه

 اصفهان
Isfahan 

Sociology 
Department 

دانشکده علوم 
 تهران یاجتماع

Tehran 
College of 

Social 
Sciences 

 جمع

Total 

 اعضای
17664124654علمیهیئت

 دانشجویان
38639741701731988کارشناسی

 

نیمهروشجمع مصاحبه تأییدآوریاطالعاتدربخشکیفی، زمینه در بود. ساختاریافته

اطمیناندقتوصحتداده باورپذیری، معیار چهار متخصصان، طبقنظر پذیری،هایکیفی،

(.رواییمحتوایی1982 ,Guba & Lincolnیریمالکعملقرارگفت)پذتأییدپذیریوانتقال

پرسشنامهنیزبراساسنظرمتخصصانمناسببرآوردشد.درزمینهپایاییپرسشنامه،پساز

 دستآمد.برایآلفایکرونباخبه18/3نفرهمقدار33انجاممطالعهمقدماتیدریكنمونه

بنیادهایکیفیبرمبناینتحلیلداده ازروشتحلیلمضمونظریهداده استفاده انجاموبا

 بدینشد. جمالتگونهکههرمصاحبهپسازضبط، بالفاصلهمکتوبوضمنمطالعهدقیق،

ذیلمقوله واحدهایمعناییخُرد، عنوان به کلیدیمشابه )توسطها محورهایاصلیخود، و

مکسنرم افزار کدبندیو تلخیص، کیودا(،  ,Wilkinson & Birmingham)سازماندهیشدند

بامشخصشدنمقوله2003 درصدوبحثگزارشهابهصورتفراوانی،هایاصلی،پاسخ(.
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عددیبهعنوانهاازکدهایبودندرنقلیافتهشدند.ضمنآنکهبهمنظوررعایتاصلمحرمانه

شوندگاناستفادهشد.جایگزینبرایناممصاحبه

شدهازهایاستخراجساختهمبتنیبرشاخصآوریاطالعاتکمی،پرسشنامۀمحققابزارجمع

براساسمقیاسلیکرت تحلیلدادهدرجه5بخشکیفی، ازآمارایبود. استفاده با هایکمی،

نرم-توصیفی توسط استنباطی، آمار15spssافزار سطح در شد. رعایتانجام با استنباطی،

 دونمونهمستقلولویناستفادهشد.tای،نمونهتكtهایاازآزمونهفرضپیش


 های پژوهش يافته
هاوسؤالهایکیفیحاصلازمصاحبهدرپژوهشحاضرسؤالاولباتحلیلمحتواییافته

پاسخدادهشدهاست.هایحاصلازپرسشنامهدوموسومازطریقتجزیهوتحلیلآماریِداده

یادگیریالکترونیکی،متناسب-هاییاددهینظران،مهمترینبایستهازنظرصاحبل:سؤال او

اند؟هایدانشجویانکارشناسیامروزکدمباویژگی

گزارهیاواحد221نظران،درکدگذاریباز،تعدادهایصاحبپسازتجزیهوتحلیلدیدگاه

اساسی، هشتبایسته کدگذاریمحوری، در و اولیه مختلفیاددهیمعنایی ابعاد با -متناظر

 .(،موردشناساییواقعشد3یادگیریالکترونیکی)بهترتیباولویتدرجدول

 گانهفوقآمدهاست:هشتیهاطهپیرامونحینظرانصاحبیهادگاهیازدیادهیدرادامه،گز

نسلامروزمصاحبه(از3/13 %نفر)11بهاعتقادی:مجاز های رسان امياستفاده از پ شوندگان،

پیام از استفاده نظرکدرساناقبالفراوانیبه از یادگیریدارد. کاهشروابط5هایمجازیدر ،

تعامالتعلمی توسعه هایمجازی،وشبکههاگروهدرفیزیکیمیاندانشجویانومدرسانبا

میادگیریوحذفبسیاریازهزینه-موجبتسریعوتسهیلیاددهی شودکهاینموجبیها

کند:سادگیاستفادهازاظهارمی22مندیدانشجویانامروزدراستفادهازاینابزاراست.کدانگیزه

قابلیترسانپیام کنار در تصویریوها صوتی، همچونبرقراریارتباطمتنی، هایفراوانآنها

 .ویدئویی،موجباستفادهگستردهازآنهاتوسطدانشجویانشدهاست

شوندگان،استفادهاز(ازمصاحبه12 %نفر)12:های آموزشیافزارها و فيلماستفاده از نرم

موردتأکیدقراردادهافزارهاوفیلمنرم بهاعتقادکدهایآموزشیرا تولیدنرم4اند. افزارهاو،

دانشجویانامروزطورچشمگیریدرحالافزایشومورداستفادۀفراگیرهایآموزشی،بهفیلم

امروزهاستفادهازنرم  ،جایگزینPowerPointوWord،lisrel،spssافزارهاییهمچوناست.
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 امروزانیدانشجوهایالکترونیکی،متناسبباویژگییریادگی-یاددهییهاستهیبا.3جدول

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



کدبسیاریازروش است. تکالیفمی1هایسنتیشده بسیاریاز امروز، دانشجویان گوید:

بردهندکهدرگذشتهناممکنویابسیارزمانیافزارهاانجاممدرسیخودرابااستفادهازنرم

کد برایدانشجویانامروز،دیدنوشنیدنمرجحبرخواندنونوشتناظهارمی15بود. کند:

مولتی تبلتبه یا طریقگوشیهوشمند از آنها دسترسیآسان جذابیتاست. با هایمدیاها

 ارفیلموانیمیشندرآموزشاست.وریحداکثریازنقشتأثیرگذبصری،بایستهبهره-سمعی

شوندگان،(ازمصاحبه1/13 %نفر)18بهباور:های علمیسايتمعرفی و استفاده از وب

ازدیدگاهسایتامروزهوب پربازدیدترینمنابععلمیدانشجویانهستند. هایعلمیدرزمره

نیمه12کد آنهادرفضایوب،موجبشدهایروزرسانیلحظهعمرکوتاهمطالبعلمیوبه،

استدانشجویانامروز،اعتمادواقبالبیشتریدراستفادهازمنابعمعتبراینترنتیداشتهباشند.

شوندوهاارائهمیسایتهایعلمیتنهاازطریقوبمعتقداست:امروزهبسیاریازیافته2کد

 هازيرمقوله        مقوله اصلی
Subcategories       The main 

category 

 شوندگانکد مصاحبه
interviewees Code 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

هی
دد

يا
-

کی
وني

کتر
ی ال

گير
اد

ي


 استفادهاز

هایمجازیرسانپیام

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31 

28 90.3 % 

 افزارهااستفادهازنرم

هایآموزشیفیلم و

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 

27 87 % 

معرفیواستفادهاز
علمیهایسایتوب

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

26 83.8 % 

 هایمکملآموزش

ازراهدور
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 226, 27, 29, 30, 31 

24 77.4 % 

 وباجازهجستجوی

درکالس
1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 
15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 

21 67.7 % 

 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,3 ,1ارائهتکالیفمجازی
16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 31 17 54.8 % 

 ,16 ,14 ,13 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2هایمجازیبرگزاریآزمون
18, 21, 23, 24, 26, 27, 29 16 51.6 % 

 ,16 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,2 ,1استفادهازتختههوشمند
17, 18, 19, 20, 27 13 41.9 % 

 31فراوانیکل
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از دانشجویانامروزبه28نظرکددانشجویانناگزیرازمراجعهبهآنهاهستند. شدتنیازمند،

وب به اساتید مراجعه هستند. اینترنتی اصیل تدریس،سایتشناختمنابع حین علمی های

شود.شده،موجبآشناییدانشجویانبااینمنابعمیضمناعتباربخشیبهمطالبارائه

دگانمعتقدبودند:امروزهشون(ازمصاحبه4/22 %نفر)14های مکمل از راه دور:آموزش

کنفرانس،طرفدارانزیادیدرمیاندانشجویانووبLMSهایمجازیازطریقسامانهآموزش

ایبومیانعصردیجیتالوترجیحآنهادریادگیریِبدونهایرایانه،توانمندی23دارد.ازمنظرکد

کد است. ویژه توجه مستلزم مجازی، می23محدودیتِ ابراز امکانکند:، دور، راه آموزشاز

پذیرپاسخگوییبهبسیاریازسؤاالتدانشجویانِپرسشگرامروزراکهدرساعاتکالسی،امکان

،باآموزشاز12هایمتنی،صوتیوویدئوییفراهمساختهاست.بهباورکدنیست،بهصورت

-جهتآموزشجنبههایحضوریبیشتردرتوانازکالسهاینظریدروس،میراهدورِبخش

گرایامروزاستفادهکرد.هایکاربردیدروسبرایدانشجویانعمل

شوندگان،جستجوی(ازمصاحبه2/82 %نفر)12بهاعتقاداجازه جستجوی وب در کالس: 

شدهتیریمدگردامروز،البتهبهصورتهدفمندووبدرفرآیندتدریستوسطدانشجویانوب

،امروزهجهاناطالعات،زیرانگشتاندانشجو25کدزعمبهیتیادگیریاست.موجبارتقاءکیف

التحریرتاپبرایآنها،درحکملوازمرسد.موبایلولپاستوبههرچهبخواهد،بهسرعتمی

کند:امروزهدانشجویانقادرندبهاظهارمی3توانمانعاستفادۀآنهادرکالسشد.کداستونمی

راستیسرعتازطر مطالباستادرا اساتیدمییقاینترنت، معلوماتآزماییکنندولذا بایست،

،ممانعتازسرچعلمیدانشجویاندرکالس،اعتبارو21خودرابروزنگاهدارند.ازمنظرکد

برد.صالحیتعلمیاستادرازیرسؤالمی

مندیدانشجویانندگانمعتقدبهعالقهشو(ازمصاحبه1/54 %نفر)22ارائه تکاليف مجازی:

باورکد به می13امروزدرانجامتکالیفمجازیبودند. ازطریقفضایمجازی، امروزه توان،

مهارتقیسالپاسخگویطیفوسیع ارائهتکالیفمناسببود.، در نیازهایدانشجویان، و ها

قابلیتبیانمی8کد ،ترعیسروگرفتنبازخوردهایفضایمجازیهمچوندقت،سرعتکند:

کاغذیاست.از-موجبافزایشاقبالدانشجویانبهانجامتکالیفمجازینسبتبهتکالیفمداد

یاستکهمستلزمتعاملمستمروگروهیِاساتیداگونهبه،ماهیتبرخیازتکالیف24دیدگاهکد

وددارد.ودانشجویانبایکدیگراست.چنینامکانیتنهادرفضایمجازیوج
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 هایشوندگان،برگزاریآزمون(ازمصاحبه8/52 %نفر)28های مجازی:برگزاری آزمون

-،برگزاریآزمون4عقیدهکددانستند.بهمجازیبرایدانشجویانامروزرابسیارپرفایدهمی

برصرفه عالوه آزمونهایمجازی، مشکالتزمانیومکانیِ هایجوییدرساعاتآموزشی،

حضوریراندارد.ضمنآنکهارائهبازخوردسریع،بالفاصلهپسازآزمون،باعثیادگیریبیشتر

اعتقادکدمی به برگزاریآزمون23شود. بازگذاشتندستدانشجویاندر، درفضایوبو ها

شود.استفادهازمنابعاینترنتی،موجبتقویتروحیۀجستجوگریعلمیدرآنهامی

:تخته هوشمند استفاده از دیدگاه مصاحبه1/42 %نفر)23از از از( استفاده امروزه شوندگان،

مسلطتخته کامالً آن از استفاده نحوه بر که دانشجویانی تدریسبرای در هوشمند اند،های

هایهوشمندهمچونامکانهایفراوانتختهقابلیتباوجودگوید:امروزهمی2ضروریاست.کد

پذیرنیست.ازنظرسیاهتوجیهباودقیقاشکال،نمودارها،جداول،دیگراستفادهازتختهرسمزی

یکیازنیازهایاساسیدانشجویانامروزدرتدریس21کد اینترنت، اتصالتختۀهوشمندبه ،

کد می1است. تختهاظهار صوتیوکند: صورتمتنی، مطالببه هایهوشمندقابلیتذخیرۀ

 ازآنهااستفادهکنند.دفعاتبهتوانندارندودانشجویانمیتصویریراد

،یکیالکترونیریادگی-یاددهییهاستهیازباكیهر،علمیهیئتیازنظراعضا: سؤال دوم

 امروزتناسبدارد؟یکارشناسانیدانشجویهایژگیوتاچهاندازهبا

الکترونیکی،مکشوفدربخشیادگیری-هاییاددهیگوییبهاینسؤال،بایستهدرپاسخ

پرسشنامه طیفلیکرتکیفیدر پژوهش5ایبا نمونه در اساتید، نظرسنجیاز مورد درجه،

 از برایبررسینظرات، گرفت. میانگینفرضینمونهتكtآزمونقرار وسطحاطمینان3با

بهعنوانتناسب4و3نیبیهانیانگیمارائهشدهاست.4استفادهشدکهنتایجدرجدول15%

 مدنظرقرارگرفتهاست.«قابلتوجهژهیطوروبه»بهعنوانتناسب4وباالتراز«قابلتوجه»

درسطحیهمان میانگینآزمونبرایتمامیعناصر، درجدولمشخصاست، که گونه

نابرابری بادهدکهمؤلفهنشانمی1برایهرp < 0.05باالترازمیانگینفرضیقراردارند.

بامیانگینفرضیدارایتفاوتمعناداراست.لذاباتوجهمیانگیننظراتاساتید%،15اطمینان

باویژگی2تواننتیجهگرفتازدیدگاهآنانتناسببهستونمیانگینمی هایعنصرنخست،

 حاضر نسل کارشناسی دانشجویان توجهبه»نسلی قابل ویژه طور عنصر« مورد در استو

است.«قابلتوجه»شتم،اینتناسبدرسطحه
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 3یفرضیانگینبامعلمی،یبرایمقایسهمیانگیننمراتاعضایهیئتانمونهتكtآزمون.4جدول

Table4. One-Sample t-test to compare the mean scores Professors with hypothetical mean 3 
 3=  یفرض نيانگيم

Hypothetical average = 3 
 

  ۵11=  نانياطم سطح
Confidence level = 95% 

 

  110=یدرجه آزاد    118=یفراوان
Frequency = 118 

degrees of freedom = 117 

 نمونه تک tهای  آماره
Statistics of t-sample 

 نمونه تک tآزمون 
T-test sample 

ميانگين      
M

ea
n

 

ف معيار
انحرا

 

S
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d
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 d
ev
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tio

n
 

خطای اس
تاندارد ميانگين

 

S
ta

n
d

a
rd

 a
v
era

g
e 

erro
r 

آماره 
t

   
t 

S
ta

tistica
l

 
(P

 )
سطح معنی
 

داری
 S

ig
n

ifica
n

ce lev
el 

ف ميانگين
اختال

 M
ea

n
 d

ifferen
ce 

 0.915 0.000 12.979 0.071 0.766 4.42 آموزشی افزارنرم و فیلم از استفاده

 0.661 0.000 8.100 0.082 0.766 4.16 مجازی هایرسانپیام از استفاده

 0.458 0.000 5.063 0.090 0.982 3.96 هوشمند تخته از استفاده

 0.508 0.000 6.005 0.085 0.920 4.01 کالس در اینترنتی جستجوی اجازه

 0.669 0.000 8.872 0.075 0.820 4.17 علمی هایسایتوب استفادهومعرفی

 0.398 0.000 4.709 0.085 0.919 3.90 مجازی تکالیف ارائه

 0.407 0.000 4.879 0.083 0.906 3.91  دور)آنالینوآفالین( راه از آموزش

 0.085- 0.000 0.767- 0.111 1.201 4.42 مجازی هایآزمون برگزاری

 

3یفرضیانگینبامیبرایمقایسهمیانگیننمراتدانشجویان،انمونهتكtآزموننتایج.5جدول
Table 5. One-Sample t-test to compare students' mean scores with hypothetical mean 3 

3=  یفرض نيانگيم  

Hypothetical average = 3 
 

  ۵11=  نانياطم سطح

Confidence level = 95% 
 

  352درجه آزادی=  353فراوانی=

Frequency = 118 
degrees of freedom = 117 

 نمونه تک tهای  آماره
Statistics of t-samples 

 نمونه تک tآزمون 
T-test sample 

ميانگين
      

M
ea

n
 

ف معيار
انحرا

 

S
ta

n
d

a
rd

 d
ev

ia
tio

n
خطای استاندارد ميانگين 
 S

ta
n

d
a

r
d
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v

e
r
a

g
e
 

e
r
r
o

r
 

آماره 
t

 

t S
ta

tistic
a

l
 

 
سطح معنی
 

داری
 S
ig

n
ifica

n
ce lev

el
 

ف ميانگين
اختال

 M
ea

n
 d

ifferen
ce

 

 0.404 0.000 8.746 0.046 0.867 3.90 زشیآمو افزارنرم و فیلم از استفاده

 0.463 0.000 9.035 0.051 0.963 3.96 مجازی هایرسانپیام از استفاده

 0.146 0.016 2.422 0.060 1.132 3.65 هوشمند تخته از استفاده

 0.367 0.000 6.771 0.054 1.018 3.87 کالس در اینترنتی جستجوی اجازه

 0.367 0.000 6.905 0.053 0.998 3.87 علمی هایسایتوب استفادهومعرفی

 0.258 0.000 5.383 0.053 0.994 3.78 مجازی تکالیف ارائه

 0.211- 0.002 3.142- 0.067 1.262 3.29  دور)آنالینوآفالین( راه از آموزش

 0.350- 0.000 5.4134- 0.065 1.214 3.15 مجازی هایآزمون برگزاری
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دونمونهمستقلدرخصوصمقایسهمیانگیننمراتدانشجویانواساتیدtون.نتایجآزم8جدول
Table 6. Independent sample t-test o compare the mean scores of students and professors 

 Confidence level = 95%                ۵11=  نانيسطح اطم
 Student frequency = 353         313=  دانشجويان یفراوان
 Frequency of professors = 118      118=  اساتيد یفراوان
  degrees of freedom = 469               011=  یآزاد درجه

نيانگيم  

Mean 

نيآزمون لو  
Levine test 

t آزمون  ها نيانگيم سهيمقا یبرا    

t-test to compare means 

 F آماره 

F 
 Statistical 

 یارمعناد  سطح 
Significance 

 level 

 t آماره 
t Statistical 

 سطح 
 یمعنادار  

 Significance 
level 

 اختالف
 نيانگيم   

Mean 
 difference 

   اختالف 
 استاندارد   یخطا

Standard 
 error 

difference 

 آموزشی افزارنرم و فیلم از استفاده
 3.90 دانشجویان

0.000 0.986 
-5.706 0.000 -0.512 0.090 

 0.084 0.512- 0.000 6.070- 4.42 اساتید

 مجازی هایرسانپیام از استفاده
 3.96 دانشجویان

0.537 0.464 
-1.970 0.049 -0.198 0.010 

 0.096 0.198- 0.041 2.053- 4.16 اساتید

 هوشمند تخته از استفاده
 3.65 دانشجویان

6.126 0.914 
-2.674 0.008 -0.312 0.117 

 0.109 0.312- 0.004 2.870- 3.96 تیداسا

 کالس در اینترنتی جستجوی اجازه
 3.87 دانشجویان

1.903 0.168 
-1.339 0.181 -0.142 0.106 

 0.101 0.142- 0.160 1.409- 4.01 اساتید

 علمی هایسایتوب از استفادهمعرفیو
 3.87 دانشجویان

3.106 0.079 
-2.975 0.003 -0.303 0.102 

 0.092 0.303- 0.001 3.279- 4.17 ساتیدا

 مجازی تکالیف ارائه
 3.78 دانشجویان

1.909 0.168 
-1.095 0.274 -0.114 0.104 

 0.100 0.114- 0.256 1.139- 3.90 اساتید

 دور راه از آموزش
 3.29 دانشجویان

25.89 0.000 
-4.911 0.000 -0.618 0.126 

 0.107 0.618- 0.000 5.771- 3.91 اساتید

 مجازی هایآزمون برگزاری
 3.15 دانشجویان

0.092 0.761 
-2.059 0.040 -0.265 0.129 

 0.128 0.265- 0.040 2.071- 3.42 اساتید
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بایستهسؤال سوم: یكاز هر امروز، کارشناسی دوره دانشجویان نظر یاددهیاز -های

آنهاتناسبدارد؟هایویژگیاندازهبایادگیریالکترونیکی،تاچه

هایحاصلازتکمیلهایپاسخبهسؤالدوم،امابادادهبرایپاسخبهاینسؤال،همانشیوه

 توسطنمونهدانشجویان،تکرارشدهاست.پرسشنامه

هادرسطحیمؤلفهیآزمونبرایتمامیانگینممشخصاست5گونهکهدرجدولهمان

دارد میانگینفرضیقرار از نابرابریباالتر بادهدکهعنصرنشانمی1برایهرp < 0.05.

بامیانگینفرضیتفاوتمعناداریوجوددارد.بینمیانگیننظراتدانشجویان،15%یناناطم

م ستون به توجه گفتتوانیمنیانگیبا تناسبهر آنان دیدگاه از ویژگی1: با هایمؤلفه

 است.«قابلتوجه»حدانشجویانکارشناسینسلحاضردرسط

است.مقایسهشده،مستقلtآزموندرپایان،میانگیننمراتدانشجویانواساتید،توسط

مندرجدر،tآزمونSigیرمقادو8نتایجآزمونلویندرقسمتاولجدولباتوجهبه

جدولقسمت سطح،دوم اطمدر ینان لحاظآمارمی%15 به گرفت، نتیجه یاختالفتوان

 ارائه»و«کالس در ینترنتیا یجستجو اجازه»میانگیننمراتدانشجویانواساتیددردوآیتم

هامعنادارنیست.اماایناختالفدرمابقیآیتمp > 0.05باتوجهبهنابرابری«مجازی تکالیف

(p < 0.05)است میمعنادار بهستونمیانگیننمرات، توجه با گفتاساتیدنسبتبهتوان.

اند.هایدانشجویانقائلشدههاباویژگیدانشجویان،تناسببیشتریبرایاینمؤلفه


 گيری بحث و نتيجه
توصیفگزاره مصاحبههای دیدگاه از امروز دانشجویان بهگر بیانشوندگان، گرروشنی

توجهاساتیدبهاستفادهازمؤلفه کترونیکیاست.نتایجحاصلیادگیریال-هاییاددهیضرورتِ

علمیودانشجویاننظران،توسطاعضایهیئتهایکمینیزحاکیازتأییددیدگاهصاحبازداده

درتحقیقات اینمسئله، کارشناسیاست.  ;Mistry and Pandya (2020); Zahda (2019)دوره

Azimi et al. (2020); Kleftodimos et al. (2020); Topal et al. (2019);نیزموردتأییدوتأکید

یافته است. گرفته اغلبقرار نسبتبه دانشجویان اساتیدو یکسان نگرشتقریباً حاکیاز ها

یادگیریالکترونیکیاست.-هاییاددهیبایسته

ها،یکیازفراگیرترینابزارهایرساناند،امروزهپیامنظراناشارهکردهگونهکهصاحبهمان

-یاددهی قابلیتیادگیری از مدرسان استفاده لذا است. دانشجویان علمی تعامالت هایدر
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پیام-فراوانآندریاددهی امروزه براساسشواهد، هایرسانیادگیریبسیارتأثیرگذاراست.

علمیدانشجویانهستند.پیرونتایجتحقیقاتدادوستدترینوسیلهترینوآسانمجازی،سریع

Kleftodimos et al. (2020) و Zahda (2019)مکانی،-زمانیمواردیچونعدممحدودیت

هایآموزشیوهمچنینسرعتبصریدراستفادهازفیلم-هایسمعیتکرارپذیریوجذابیت

بههمراهداشتهاست.دقتنرمو اقبالفراواندانشجویانازایندوابزاررا افزارهایآموزشی،

هایمعتبرسایتراییافتنمنابععلمیموردنیاز،مراجعهبهوبامروزهاولویتاولدانشجویانب

نهیهزکموروزبودن،گستردگی،تنوعبهMistry and Pandya (2020)درفضایاینترنتاست.

اند.اساتیدهاذکرکردهسایتبودندسترسیبهآنهاراازدالیلاصلیاقبالدانشجویانبهاینوب

معتبربایستضمنآگاهیامی ازسایتترینوبز آنها مانعاستفاده هایعلمیومعرفیآنها،

سازیپذیریوقابلیتذخیرهنیزانعطافAzimi et al. (2020)اطالعاتنادرستاینترنتیشوند.

دانند.براساسهایمثبتاستفادهازاینمؤلفهبراینسلحاضرمیاطالعاتراازبارزترینجنبه

وازنظردانشجویان«طورویژهقابلتوجهبه»تناسباینمؤلفهازنظراساتیدنتایجنظرسنجی،

آناست.امروزهاستفادهازکهحاکیازدغدغهباالتراساتیدنسبتبهکاربست«قابلتوجهاست»

عنوانشاخصLMSسامانهمدیریتیادگیری) به پاسخ( گویبسیاریازترینبعداینمؤلفه،

.شیدانشجویاناستنیازهایآموز

فراهمساختنفرصتجستجویهدفمندِوببهعنوانMistry and Pandya (2020)بهگفته

 Topal etبودنتدریساست.یكمنبععظیمعلمیبرایدانشجویانامروزموجبپویاییوزنده

al. (2019)رفعقابلاینترنتراحتیبااتصالبهکنندکهبسیاریازابهاماتدرسی،به،نیزتأکیدمی

هایعلمیصالحیتهایمؤثراینتکنولوژیدرتدریسغافلماند.البتهاستونبایدازقابلیت

بایستدرحدیباشدکهدسترسیدانشجویانبهمنابعاینترنتیموجبنگرانیآنهاازاساتیدمی

هاراستایکاهشهزینهعاملمهمیدر ارائهتکالیفمجازی هایشاننگردد.امروزه،اعتباردانسته

وتوجهبهعالیقومهارت باVarshnay and Kumar (2020)هایدانشجویاناست. معتقدند:

سرعتباالی به بازخورددادوستدتوجه اتالفوقتبرایدریافتو دیگر تکالیفمجازی،

زشیدانشجویانالتحریرومنابعآمورسد،امروزهلوازمتکالیففیزیکیتوجیهیندارد.بهنظرمی

می فایلرا نرمبایستدرون و لپها در موجود ازافزارهای ارزیابی هرچند جست. تاپآنها

هایدانشجویانبسیارضروریاست،اماهیچلزومیندارداینکاردروقتکالسانجامآموخته
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هایمجازی،از(،امروزهباتوجهبهامکانبرگزاریآزمونRanjdoust, 2019سوبانظر)شود.هم

هایمجازی،اطالعهایمفیدتریبرد.یکیدیگرازفوایدآزمونبایستاستفادهاوقاتحضوریمی

استفادهازتختههوشمند سریعدانشجویانازاشتباهاتخوداستکهدربردارندهیادگیریاست.

راحت کارآمدتر، بسیار امروز، جذابالکترونیکیبرایدانشجویان و تر از تختهتر است.گچو

کارکردتخته گوشیموبایلاستکهبرایدانشجویانامروزمانندلپقاًیدقهایهوشمند، تاپیا

سیاهنبوده،بااتصالوجهقابلقیاسباگچوتختههیچهایاینتختهبهبسیارمأنوساست.قابلیت

متدریسسودجست.استفادهازتوانازدنیایبیکراناطالعاتعلمیآندرهنگاآنبهاینترنتمی

(.Topal et al., 2019)هااستافزارهایمفیدآموزشی،وجهمثبتدیگراستفادهازاینتختهنرم

کهدرنوشتارحاضربدانپرداختهشد،بسترگاهیومعنویفراوانمادیهاتیوظرفهانهیزم

-یاددهیشدهدربرشمردهیهاهستیازبایوربهرهیدرراستا،مدرسانیروشیاستپیمناسب

هیمافعالواثربخش،یهاوهیشگریمذکوردرکناردیهاکاربستمؤلفه.الکترونیکییریادگی

بیواعتالییشکوفا التفاتمتولنیتحققاشكیآموختناست. ریدرمسامرانیمهمدرگرو

ازاینشدنییاجرا تجههادانشگاهگرددیمشنهادیروپآنهاست. افزاریافزاریوسختیزاتنرم،

فراهمسازند.عالوهویژهتختههوشمندواینترنتپرسرعتراالزمبرایتدریسالکترونیکی،به

یادگیریالکترونیکیهمچوناستفادهاز-ییاددهیهابامهارتذینفعان،ییآشنابهمنظوربراین،

هایمجازیهوشمند،برگزاریآزمونههایعلمی،آموزشازراهدور،استفادهازتختسایتوب

غیره برگزار،و به کاریهاوهیکهشیدیاسات،نمودهیآموزشیهاکارگاهیاقدام به را مذکور

(2ی،آموزشیهاازفرصتنهیاستفادهبهمنظورسعیکنندبهزی.مدرسانننمایندقیتشوبرندیم

پیام از تعامالتعلمی، رساندر بهره مجازی های کمك1گیرند. به هایلمفیوافزارهانرم(

ی،برغنایهایعلمسایتازوبیریگبهره(با3یبهتدریس،تنوعوجذابیتبخشند.آموزش

 4درسبیفزایند. و کنند واکاوی وب، در مطالبکالسرا دهند، اجازه دانشجویان به (5(

هاوتکالیفرابهشکلمجازیاجراکنند.آزمون

ج رشتهانحصار کارشناسیِ مقطع به بخشکمی در آماری دوامعه در انسانی علوم های

هایتحقیقحاضراست.لذاهایالکترونیکی،ازجملهمحدودیتدانشگاهِبرخورداراززیرساخت

تعمیم میزان سنجش راستای متغیرهاییدر مداخله با دیگری تحقیقات انجام نتایج، پذیری

گردد.دیگرپیشنهادمییلیتحصهایورشتهمقاطعوخورداربرترکمیهادانشگاههمچون
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پژوهشحاضربخشیازرسالهدکترینویسندهاولاستکهباهدایتنویسندهدوم :سندگانيسهم مشارکت نو
است.شدهانجامبهعنواناستادراهنماومشاورهبانویسندهسومبهعنواناستادمشاور

.وجودنداردیگونهتعارضمنافعمقالههیچنیذعاندارندکهدرااسندگانینومنافع: تضاد
.پژوهشگرانبودهاستیپژوهش،برپایهاعتباراتشخصیهانهیهزهیکل:یمال منابع
 .دآییوتشکربهعملمریتقددرتحقیقحاضر،صمیمانهکنندگانمشارکتتمامیاز:یو قدردان تشکر
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