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 چکیدٌ

ا٘دهبْ    پضٚٞؼ حبضز ثب ٞذف ثزرعی ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی اس ٘ظز اعبتیذ دا٘ؾٍبٟٞبي  ؽهٟز تٟهزاٖ،  

آٖ وّیٝ اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي  در دا٘ؾٍبٟٞبي دِٚتهی   پیٕبیؾی اعت ٚ خبٔؼٝ آٔبري -ؽذٜ اعت. ایٗ پضٚٞؼ اس ٘ٛع تٛفیفی

ؽٟز تٟزاٖ ٔی ثبؽذ.وٝ  ثزاي ثزآٚرد حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اثتذا عٝ دا٘ؾٍبٜ تٟزاٖ، ؽٟیذ ثٟؾتی ٚ خٛاخٝ ٘قیز ثٝ عٛر تقبدفی ا٘تخهبة  

ٝ         39ؽذ٘ذٚ عپظ ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ ٔٛرٌبٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  )ٔحمك ٘فهز ثهٝ دعهت آٔهذ. .خٟهت ٌهزدآٚري اعالػهبت اس پزعؾهٙبٔ

ٔؾىُ در آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ؽٙبعبیی ٚ ٔٛرد پزعهؼ لزارٌزفتٙهذ.    8ثز اعبط ٔجب٘ی ٘ظزي، .عبختٝ(اعتفبدٜ ؽذٜ اعت

تٗ اس اعبتیذ ٚ ٔتخققبٖ فٙبٚري اعالػبت ثزرعی ٌزدیذٜ ٚ ٔٛرد تبئیهذ اعهبتیذ لهزار     7ثزاي عٙدؼ رٚائی، پزعؾٙبٔٝ تٛعظ 

. 941رٚي ٌزٚٞی اس خبٔؼٝ آٔبري اخزا ٚ پبیبئی آٖ ثب ٔحبعجٝ ضزیت آِفهبي وزا٘جهب    ٌزفت. ثزاي عٙدؼ پبیبئی، پزعؾٙبٔٝ ثز 

ٚ درفهذ ٚ   ثٝ دعت آٔذٜ اعت. ثٝ ٔٙظٛر تدشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبي خٕغ آٚري ؽذٜ، اس رٚؽٟبي آٔبر تٛفهیفی )تٛسیهغ فزاٚا٘هی   

اعهتفبدٜ   یُ ٚاریب٘ظ یىزاٞٝ، آسٖٔٛ فزیذٔٗ ٚ..(ٔغتمُ ،تحّ  tته ٌزٚٞی ٚ  tٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حزاف اعتب٘ذارد ( ٚ آٔبر اعتٙجبعی)

اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی را در ٔؤِفٝ ؽذ.. ٘تبیح ثٝ دعت آٔذٜ ثیبٍ٘ز ایٗ اعت وٝ 

ٔٛسػ ٔدهبسي  ٞبي فزٍٞٙی ، فٙی ،حمٛلی ، عبسٔب٘ی ٚ ٔبِی  در حذ ثبالیی ارسیبثی وزدٜ ا٘ذ،.درحبِیىٝ  ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي آ

        در ٔؤِفٝ ٞبي ؽٙبختی، اخزایی ،آٔٛسؽی را در حذ ٔتٛعظ ارسیبثی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.

 

         ٔدبسي یبدٌیزي چبِؾٟبي ٚ ٔدبسي،ٔؾىالت دا٘ؾٍبٜ ٔدبسي، آٔٛسػَای کلیدی:  ياشٌ



تزثیتی ػّْٛ ٚ رٚا٘ؾٙبعی ٔغبِؼبت  

32 -23، ففحبت 1395 تبثغتبٖ، 1/2، ؽٕبرٜ 2دٚرٜ   

24 

 

 مقدمٍ -1

 آٔٛسػ. اعت داؽتٝ یبدٌیزي ٚ آٔٛسػ ّٕٝخ اس ثؾز، س٘ذٌی ٔختّف اثؼبد ثز ػٕیمی اثزات آٖ، وبرثزد ٚ اعالػبت فٙبٚري تٛعؼٝ

 حٛسٜ اس دار٘ذ، دا٘ؼ اؽبػٝ ٚ تِٛیذ در وٝ ٟٕٔی ٘مؼ دِیُ ثٝ دا٘ؾٍبٟٞب ٚ اختٕبػی ٘ظبٟٔبي ٟٕٔتزیٗ اس یىی ػٙٛاٖ ثٝ ػبِی

 ٔزاوش ایدبد ٚ ٘ٛیٗ تىِٙٛٛصیٟبي ظٟٛر ثب  وٝ ٘حٛي ثٝ( Bowles.2008)ا٘ذ، ٌزفتٝ لزار تأثیز تحت ؽذت ثٝ وٝ ٞغتٙذ ٞبیی

 آٖ والعٟبي در حضٛر عِٟٛت ، آٔٛسػ ٞشیٙٝ وبٞؼ چٖٛ ٔتؼذدي دالیُ ثٝ اِىتزٚ٘یىی یبدٌیزي ٚ آٔٛسػ ، ٔدبسي آٔٛسػ

 خبیٍبٜ اِىتزٚ٘یىی، آٔٛسػ سیبد پذیزي ا٘ؼغبف ٚ آٔذ ٚ رفت ٞبي ٞشیٙٝ ،وبٞؼ درٚط ا٘تخبة سٔبٖ درٚط، ،تٙٛع الیٗ

 ؽیٜٛ ایٗ اس دا٘ؾدٛیبٖ اعتمجبَ عزفی اس(. 250،ؿ1386ػٕبدي،.)اعت تٝیبف ػبِی آٔٛسػ خقٛفب ٚ آٔٛسػ در را خذیذي

 لبدر ٔٛثز ٚ وبرآٔذ آٔٛسػ ثزاي ثبال تٛاٖ ثب اِىتزٚ٘یىی یبدٌیزي وٝ چزا اعت ٘جٛدٜ تبثیز ثی آٖ ٌغتزػ در آٔٛسؽی ٘ٛیٗ

 ٔىب٘ی ٚ سٔب٘ی ٔحذٚدیتٟبي ثذٖٚ سئدب ٞبي ٔحیظ. ٕ٘بیذ ارائٝ سٔبٖ تزیٗ عزیغ در ٚ ٔحُ ٞز در را ٘یبس ٔٛرد دا٘ؼ تب اعت

 رٚ ثبٔؾىُ عٙتی آٔٛسػ ٔزاوش اس ثغیبري در وٝ وبري وٙٙذ ٔی ایدبد را یبدٌیزي خبفیت ٚ دٞٙذ ٔی تٛعؼٝ را تفىز ػٙبفز

 ثٝ ٘یبس ، تمبضب ایٗ پٛؽؼ ثزاي دا٘ؾٍبٟٞب تٛا٘بیی ػذْ ٚ ػبِی آٔٛسػ ثزاي تمبضب افشٖٚ رٚس افشایؼ ثٝ تٛخٝ ثب.  رٚعت ثٝ

 دا٘ؾٍبٜ ٘ظبْ اعتمزار ثبؽذ وبرعبس تٛا٘ذ ٔی وٝ ٔٛاردي اس یىی ؽٛد ٔی احغبط ٔؾىُ ایٗ حُ خٟت ٔٙبعت راٞىبرٞبي

 آٔٛسػ اس ٌیزي ثٟزٜ 50ٔبدٜ ة ثٙذ وؾٛردر التقبدي تٛعؼٝ چٟبرْ عبِٝ پٙح ثز٘بٔٝ در ،وٝ اعت وؾٛر داخُ در ٔدبسي

 سیز ٚ ٔدبسي دا٘ؾٍبٟٞبي ایدبد ٚ رٚاج ثزاي چؾٍٕیزي تالػ اعبط ٕٞیٗ ثز اعت ٌزفتٝ لزار تأییذ ٔٛرد ٚ تٛفیٝ ٔدبسي

 ّٔی عزح فٙبٚري ٚ تحمیمبت ػّْٛ ٚسارت اوٖٙٛ ٞٓ  عٛریىٝ ثٝ. اعت  ؽذٜ ؽزٚع  دا٘ؾٍبٟٞب ایٗ فؼبِیت ثزاي السْ عبختٟبي

 رعٕی لّٕزٚ اس خبرج افزاد اعتؼذادٞبي ؽىٛفبیی ، ػبِی آٔٛسػ وزدٖ ٍٕٞب٘ی أیذ ثٝ را وؾٛر در ٔدبسي دا٘ؾٍبٟٞبي تٛعؼٝ

 ٌغتزػ ، ؽٟزي ثیٗ ٔغبفزتٟبي ٞبي ٞشیٙٝ وبٞؼ وٙىٛر، عزیك اس دا٘ؾٍبٜ ثٝ ٚرٚد ٔتمبضیبٖ تؼذاد وبٞؼ دا٘ؾٍبٟٞب،

 ، وؾٛر ػّٕی رلبثت تٛاٖ ،افشایؼ دا٘ؾٍبٟٞب عبسي وٛچه سٔیٙٝ در حزوت عٙتی، ٔحذٚدیتٟبي فزاعٛي ثٝ دا٘ؼ ٔزسٞبي

 أب( . 1382 ٔدبسي، دا٘ؾٍبٟٞبي تٛعؼٝ ّٔی عزح.)وٙذ ٔی د٘جبَ حبضز لزٖ در ػّٕی ارتمبي ٚ ػّٓ خٟب٘ی وبرٚاٖ ثب ٍٕٞبٔی

 در ٔٛخٛد ٞبي رؽتٝ وٕی رؽذ ٚ ٔدبسي آٔٛسػ دٞٙذٜ ارائٝ دا٘ؾٍبٟٞبي ٚ ٔٛعغبت تؼذاد عزیغ افشایؼ ثٝ اخٕبِی ٍ٘بٞی ثب

 وزدٜ پٛؽی چؾٓ ویفی تٛعؼٝ ثٝ یبثی دعت اس ٚ دادٜ زارل ٘ظز ٔذ را وٕی تٛعؼٝ تٟٙب ٔزاوش ایٗ وٝ رعذ ٔی ٘ظز ثٝ آٟ٘ب

 در دا٘ؾٍبٞی ٔدبسي آٔٛسػ  ٔؾىالت ٚ ٔغبیُ ؽٙبعبیی ثٝ تب اعت ؽذٜ تالػ تحمیك ایٗ در(. 1381فز، فٟیٕی وبرداٖ،.)ا٘ذ

 دا٘ؾٍبٜ 3 ٔدبسي، آٔٛسػ ٔدزي اعبتیذ دیذٌبٜ اس ٔبِی ٚ عبسٔب٘ی، ؽٙبختی،اخزایی، آٔٛسؽی، ، حمٛلی ، فٙی ، فزٍٞٙی اثؼبد

 .ثپزداسد تٟزاٖ ؽٟز در ٔدبسي آٔٛسػ ٔدزي

 ادبیات تحقیق -2

ثهٝ   درر پبیهبٖ ٘بٔهٝ خهٛد    رثیؼهی پضٚٞؾٍزاٖ سیبدي در عبِٟبي اخیز ثٝ ٔٛضٛع آٔٛسػ ٚ یبدٌیزي ٔدبسي پزداختٝ ا٘ذ اس خّٕٝ 

ٝ    87عی ٔؾٟذ درعبَ اثزثخؾی دٚرٜ ٞبي آٔٛسػ ٔدبسي اس دیذٌبٜ اعبتیذ ٚ دا٘ؾدٛیبٖ دا٘ؾٍبٜ فزدٚ ثحث  پزداختهٝ وهٝ یبفته

٘ؾبٖ داد اس ٘ظز اعبتیذ ٔحتٛاي دٚرٜ ٞبي ٔدبسي در حذ ٔغّهٛة ،فؼبِیتٟهبي یهبددٞی یهبدٌیزي در حهذ ٔتٛعهظ        ٞبي ایؾبٖ

عزاحهی فهفحبت ٚة ٔتٛعههظ ،اثهز ثخؾههی دٚرٜ ٞهب اس ٘ظههز عهبسٔب٘ذٞی ٔههٛاد آٔٛسؽهی ٔغّههٛة، ثهبسخٛرد ٞههبي ارائهٝ ؽههذٜ         

ٚرٜ ٔغّٛة، ٔیشاٖ حدٓ وبري ٔغّٛة ،وٕه رعب٘ی ثٝ دا٘ؾهدٛیبٖ ٔتٛعهظ ،ایدهبد اٍ٘یهشٜ ٔتٛعهظ،      ٔغّٛة،ا٘ؼغبف پذیزي د

ارسؽیبثی ٔغّٛة ٚ اثزثخؾی وّی دٚرٜ ٔغّٛة ثٛدٜ اعت در حبِیىٝ اس ٘ظز دا٘ؾدٛیبٖ اثزثخؾی فؼبِیتٟبي یبد دٞهی یهبدٌیزي   

دٞبي ارائههٝ ؽههذٜ ٔتٛعههظ،ا٘ؼغبف پههذیزي ٘ههبٔغّٛة، عزاحههی فههفحبت ٚة ٔغّٛة،عههبسٔب٘ذٞی ٔههٛاد در حههذ ٔتٛعههظ،ثبسخٛر

ٔتٛعظ،حدٓ وبري ٔغّٛة،وٕه رعب٘ی ٘بٔغّٛة،ایدبداٍ٘یشٜ ٘بٔغّٛة،ارسؽیبثی ٘هبٔغّٛة ٚ اثهز ثخؾهی وّهی دٚرٜ ٘هبٔغّٛة      

ارسیبثی ؽذ  ثٝ عٛر وّی اعبتیذ ٘ظزات ٔثجت تزي در ٔٛرد آٔٛسؽهٟبي ٔدهبسي داؽهتٙذ ٚ ثهیٗ ٘ظهزات دا٘ؾهدٛیبٖ ٔهزد ٚ سٖ        

ثهٝ ثزرعهی ٚیضٌهی ٞهبي ٔغّهٛة       یؼمهٛثی (1388رثیؼی،)ؽبغُ،ٚ ثٝ تفىیه ٔؼذَ تفبٚت ٔؼٙبداري ٚخٛد ٘ذاؽت.،ؽبغُ ٚ غیز 

دا٘ؾدٛیبٖ ٚ اػضبي ٞیبت ػّٕی در یبدٌیزي اِىتزٚ٘یىی در آٔٛسػ ػبِی پزداختٝ وٝ اس دیذٌبٜ دا٘ؾدٛیبٖ  درثیٗ ٚیضٌی ٞبي 

غئِٛیت پذیزي،ٔؾبروت ٚ خاللیت، ٟٔبرت در فٙهبٚري اعالػهبت    ٔغّٛة ثزاي دا٘ؾدٛیبٖ دٚرٜ ٞبي ٔدبسي اػتٕبد ثٝ ٘فظ ٚ ٔ
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تؾٛیك، تؼبٔهُ ٔدبسي،پؾهتیجب٘ی اس دا٘ؾهدٛیبٖ ،تؼٟهذ اِىتزٚ٘یىهی ،تهبٔیٗ       ، ٔذیزیتٚ  ٚ ػٛأُ اٍ٘یشؽی اس اِٚٛیت ثزخٛردار٘ذ

یبدٌیزي اِىتزٚ٘یىی ٔحیظ تؼبّٔی ٚ ٍ٘زػ ٔثجت ثٝ یبدٌیزي اِىتزٚ٘یىی ٟٕٔتزیٗ ٚیضٌی ٞبي ٔغّٛة اػضبي ٞیبت ػّٕی در 

در تحمیمی ثب ػٙٛاٖ عزاحی ٚ تجییٗ اٍِٛي ایدبد اػتٕهبد در ٔتمبضهیبٖ ٚرٚد ثهٝ دا٘ؾهٍبٜ ٞهب       عزِه (.1387یؼمٛثی،  )ٞغتٙذ.

خٟت ا٘تخبة دا٘ؾٍبٟٞبي ٔدبسي  پٙح ِٔٛفٝ ؽٟزت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ،وبرأذي اداري،ا٘ذاسٜ،،التقبدي ثٛدٖ تحقیُ در دا٘ؾهٍبٜ ٚ  

ػذ ثزاي فؼبِیت دا٘ؾٍبٜ را اس خّٕٝ ػٛأُ ٔٛثز ثز اػتٕبد افزاد ثٝ ایٗ دا٘ؾٍبٟٞب ثزٔهی ؽهٕبرد ٚ ثیهبٖ ٔهی     ؽزایظ ٔحیغی ٔغب

 .( 1384داردوٝ ٞز ِٔٛفٝ ٔتؾىُ اس ؽبخـ ٞبیی اعت وٝ ؽبخـ ٞب تب حذ سیبدي تغییزات آٟ٘ب را تجییٗ ٔی ٕ٘بیٙذ.)عهزِه،  
دا٘ؾدٛیبٖ تزثیت ثذ٘ی ٘ظبْ حضهٛري ثهب آٔهٛسػ اس راٜ دٚر ثهٝ ٔمبیغهٝ      فزاٞب٘ی در تحمیمی ثب ػٙٛاٖ ٔمبیغٝ ػّٕىزد تحقیّی 

عغح یبدٌیزي دا٘ؾدٛیبٖ تزثیت ثذ٘ی در ٘ظبْ حضٛري ٚ اس راٜ دٚر پزداختٝ ٚ ٘تبیح ٔغبِؼٝ اٚ ٘ؾهبٖ داد وهٝ عهغح یهبدٌیزي     

زي ثب ٔبٞیت ػّْٛ پبیٝ پهبییٗ تهز   ثبالتز ٚ در درعٟبي ٘ظ 0./5دا٘ؾدٛیبٖ اس راٜ دٚر ٘غجت ثٝ حضٛري در درٚط ػّْٛ ا٘غب٘ی در 

ٔٙبثغ ٚ أىب٘هبت ٔهٛرد ٘یهبس اعهتمزار      در پضٚٞؼ خٛد تحت ػٙٛاٖ ثزرعی ؽزایظ، ٌٚاخبرٌب ٘قیزي ٚ فتحی (.1380ثٛدٜ اعت. )فزاٞب٘ی،

رعیذ٘ذ وٝ  ٘فز اس ٔتخققیٗ آٔٛسػ ٔدبسي ثٝ ایٗ ٘تیدٝ 19٘ظبْ آٔٛسػ اِىتزٚ٘یىی در ٚسارت آٔٛسػ ٚ پزٚرػ وؾٛر ثب ثزرعی ٘ظزات 

اعتمزار یه ٘ظبْ آٔٛسػ اِىتزٚ٘یىی ثٝ ٔٙبثغ فٙی،ٔبِی،ا٘غب٘ی،وبِجذي ٚ ؽزایغی چٖٛ فزًٞٙ عبسٔب٘ی ٔٙبعت ٘یبس دارد وٝ در ایٗ راعتب 

ْ  (.1388تٛخٝ ثٝ ػٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ ٚ ػٛأُ تغٟیُ وٙٙذٜ ٘یش ضزٚري ثٝ ٘ظز ٔی رعذ. )٘قیزي،فتحی ٚاخبرٌبٜ، ثهب    اعهفٙذیبري ٔمهذ

ی أىبٖ اخزاي آٔٛسػ ٔدبسي ثزاي ؽبغّیٗ ثخؼ وؾبٚرسي اعتبٖ تٟزاٖ اس ٘ظز وبرؽٙبعبٖ ٚ ٔزثیهبٖ آٔٛسؽهی ثهٝ ایهٗ     ثزرع

٘تبیح دعت یبفت:ٔىبٖ اخزاي آٔٛسػ ٔدهبسي ثهزاي ؽهبغّیٗ ثخهؼ وؾهبٚرسي تٟهزا ٖ ٚخهٛد دارد.إٞیهت اِشأهبت )ػٛأهُ           

اي ؽبغّیٗ ثخؼ وؾبٚرسي ٔٛرد تبئیهذ اعهبتیذ ٚ فهبحت ٘ظهزاٖ     ا٘غب٘ی،سیزعبختی، فٙی،اػتجبري ٚ وبِجذي ( اخزاي آٔٛسػ ثز

(.  1387آٔٛسػ اعت ٚ اخزاي آٔٛسػ ٔدبسي ثٝ ٞز دٚ رٚػ ٕٞشٔبٖ ٚ غیز ٕٞشٔبٖ أىهبٖ پهذیز اعهت.) اعهفٙذیبري ٔمهذْ ،     

دهبرة  عزاخی ٚ ػغبراٖ در پضٚٞؾی ثب ػٙٛاٖ ثزرعی تأثیز ٔؾبروت در ٚثالي ٘ٛیغهی ثهٝ ػٙهٛاٖ یهه فؼبِیهت یهبدٌیزي ثهز ت       

یبدٌیزي دا٘ؾدٛیبٖ دثیزي، ثٝ ایٗ ٘تیدٝ رعیذ٘ذ وٝ ٘ظزدٞی درٚثالي ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیت یبدٌیزي ٟٔبرتٟبي فٙبٚرا٘ٝ ،لبثّیتٟبي 

ثهٛر   (.1388ؽٙبختی ،یبدٌیزي ٔٛضٛػی ٚ ٟٔبرتٟبي پضٚٞؾی ٚ اعبعی را در دا٘ؾدٛیبٖ تٛعهؼٝ ٔهی دٞذ.)عهزاخی ٚ ػغهبراٖ،    

یبدٌیزي ٚة ٔحٛر،اثؼبد تفبٚت ٞبي فزٍٞٙی ثٝ ثزرعی ایٗ عهٛاَ ٔهی پهزداسد وهٝ چٍٛ٘هٝ      ،چیٗ ٚ چبً٘ در پضٚٞؾی ثبػٙٛاٖ 

تٕبیشات فزٍٞٙی، عزس تّمی دا٘ؾدٛیبٖ را اس یبدٌیزي ٚة ٔحٛر تحت تأثیز لزار ٔی دٞهذ  ٘تهبیح ٘ؾهبٖ داد وهٝ یهبدٌیزي ٚة      

ٛسِٙذ ٚ اعههىبتّٙذ(ٔحجٛة اعههت.ٞزدٌٚزٜٚ ٔحههٛر ثههیٗ دا٘ؾههدٛیبٖ آعههیبیی ٚ آٍّ٘ٛعبوغٖٛ)اعههتزاِیب،اٍّ٘یظ،ایزِٙذ ؽههٕبِی،٘ی

یبدٌیزي ٚة ٔحٛر را ایذٜ اي ٘ٛیٗ ٚ اثذاػی ثزاي تغٟیُ در أز آٔٛسػ ٔی دا٘ٙذ.دا٘ؾدٛیبٖ آٍّ٘ٛعبوغٖٛ ثبخیبَ آعٛدٜ تهز ٚ  

بوغهٖٛ  اعٕیٙبٖ ثیؾتزي اس ٔٛاد ٚة ٔحٛر اعتفبدٜ ٔی وٙٙذٚ ثٝ ِحبػ ٔیشاٖ دعتزعی ثٝ أىب٘بت ایٙتز٘تی ،دا٘ؾدٛیبٖ آٍّ٘ٛع

 ,Bauer)  . در فهذر لهزار دار٘هذ. دا٘ؾهدٛیبٖ آعهیبیی رٚیىهزد ٔؼّهٓ ٔحهٛر را ثهیؼ اس دا٘ؾهدٛ ٔحهٛر تهزخیح ٔهی دٞٙهذ              

chin&chang, 2000).  ٔٛراِذ،الرعٗ ٚ ٔٛر٘ٛ در پضٚٞؾی ثٝ ٔمبیغٝ ثیٗ ػّٕىزد ٚ ٔٛفمیت دا٘ؾدٛیبٖ در دٚرٜ ٞبي ٔجتٙی

ط عٙتی پزداختٙذ. در ایٗ پضٚٞؼ عی ٔزاحّی ٕ٘زات دا٘ؾدٛیبٖ در عٝ آسٖٔٛ ثز ٚة در ٔمبثُ ػّٕىزد ٚ ٔٛفمیت آٟ٘ب در وال

ثجت ؽذ ٚ ٘تبیح ٘ؾبٖ داد ثیٗ ٔٛفمیت ٚ ػّٕىزد دا٘ؾدٛیبٖ در والعٟبي عٙتی ٚ ایٙتز٘تی تفبٚتٟبي ا٘ذوی ٚخٛد دارد.أب ٘ٝ ثٝ 

سي ثپزداس٘ذ،ٞٙٛسٞٓ اعبتیذ ثٝ ػٙهٛاٖ ٔهؤِفیٗ   ایٗ ٔؼٙب وٝ اعبتیذ ثبس٘ؾغتٝ ؽٛ٘ذ ٚ یب درخب٘ٝ ٞبیؾبٖ ثٝ آٔٛسػ والعٟبي ٔدب

 & Larsen  ثز٘بٔٝ ٞبي درعی ٚ ٕٞچٙیٗ تغٟیُ وٙٙذٌبٖ یبدٌیزي ٞغتٙذ ٚ آٔٛسػ اِىتزٚ٘یىی آٔهٛسػ وبرآٔهذي اعهت.   

Moreno,2002)    Morald) 

 

 َای تحقیق مدل ي فرضیٍ -3

 ثپزداسد: زعٛاالت سیتحمیك حبضز لقذ دارد ثٝ ثزرعی ثٝ ٔٛارد فٛق، ثب تٛخٝ ثٝ 

 ريست؟ بٍ ري فرَىگی  َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش.1سًال

 ريست؟ بٍ ري فىی  َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش.2سًال
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 ريست؟ بٍ ري حقًقی  َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش. 3 سًال

 ريست؟ بٍ ري شىاختی  َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ اوشگاَید مجازی آمًزش.4سًال

 ريست؟ بٍ ري اجرایی َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش. 5سًال

 ريست؟ بٍ ري آمًزشی َای چالش ي مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش.6سًال

 ريست؟ بٍ ري ماویساز مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش.7سًال

 ريست؟ بٍ ري  مالی مشکالت با حد تاچٍ داوشگاَی مجازی آمًزش. 8سًال

 است؟ چگًوٍ اساتید وظر از داوشگاَی مجازی آمًزش مشکالت اَمیت ترتیب. 9سًال

 ريش تحقیق -4

 گیری جامعٍ آماری ي ريش ومًوٍ -4-1

ثٟؾتی ،تٟزاٖ ٚ خٛاخٝ ٘قیزاِذیٗ عٛعی وٝ در ؽهٟز تٟهزاٖ   دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ  3اعبتیذ وّیٝخبٔؼٝ آٔبري در ایٗ پضٚٞؼ ؽبُٔ 

٘فز اساعهبتیذ آٔهٛسػ ٔدهبسي دا٘ؾهٍبٟٞبي      86ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبري عجك خذَٚ ٔٛرٌبٖ ٔدزي آٔٛسؽٟبي ٔدبسي ٞغتٙذ، ٔی ثبؽذ ٚ

 تحت ثزرعی ٔی ثبؽذ.

 

 ابسار -4-2

 عٛاَ.ؽذ اعتفبدٜ عبختٝ ٔحمك ٙبٔٝپزعؾ اس ٔدبسي آٔٛسػ ٔؾىالت ٔٛرد در اعبتیذ ٘ظزات عٙدؼ ثزاي تحمیك ایٗ در

 ٔٛرد"سیبد خیّی ، سیبد ، ٔتٛعظ ، وٓ ، وٓ خیّی" ٌشیٙٝ 5 ثب ٚ ِٔٛفٝ 8 در را ٔدبسي آٔٛسػ ٔؾىالت پزعؾٙبٔٝ ایٗ ٞبي

 ثیؾتزیٗ اعت ٌزفتٝ لزار عیف عزف یه در وٝ سیبد خیّی ٌشیٙٝ ثٝ پزعؾٙبٔٝ ثٙذي أتیبس در وٝ اعت دادٜ لزار عٙدؼ

. اعت ٌزفتٝ تؼّك ٕ٘زٜ یه یؼٙی أتیبس وٕتزیٗ دارد لزار عیف دیٍز عزف در وٝ وٓ خیّی ٌشیٙٝ ثٝ ٚ ٕ٘زٜ 5 ییؼٙ أتیبس

 ٔبِی، ٚ اخزایی،آٔٛسؽی،عبسٔب٘ی فٙی،حمٛلی،ؽٙبختی، فزٍٞٙی، ٔؾىالت:  اس ػجبرتٙذ پضٚٞؼ ایٗ در ثزرعی ٔٛرد ٔؾىالت

 .اعت ؽذٜ تٛخٝ آٟ٘ب ثٝ پزعؾٙبٔٝ در وٝ

 سازٌ ي محتًا(ريایی ) -4-3

٘فز اس اعبتیذ ٔغزح حٛسٜ  7فبحت ٘ظزاٖ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت وٝ ٘بٔٝ، اس رٚایی  در تحمیك حبضز، ثزاي ارسیبثی رٚایی پزعؼ

 آٔٛسػ ٔدبسي ٔحتٛاي پزعؾٙبٔٝ را ٔٛرد تبییذ لزار دادٜ ا٘ذ

 پایایی -4-4

 ٔحبعجٝ ؽذ 941/0 وٝ٘بٔٝ اس آِفبي وزٚ٘جب  اعتفبدٜ ؽذٜ اعت.  ثزاي تؼییٗ پبیبیی پزعؼ

 

 َای تحقیق یافتٍ -5

 .آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت ي چالش َای  فرَىگی ري بٍ ريست؟1سًال
 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي فزٍٞٙی  ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ 1خذَٚ 

اوحراف  میاوگیه گًیٍ 

 معیار
t sig 

 .014 -2.567 .13982 2.6410 تزط اس ؽىغت 1

 .377 -.894 .20078 2.8205 عتفبدٜ ٘بٔٙبعت اس فٙبٚریٟبي خذیذا 2

 .000 7.506 .12981 3.9744 ػذْ ؽٙبخت ػبٔٝ ٔزدْ اس آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 3

 .000 5.891 .09576 3.5641 ػذْ احغبط ٘یبس ثٝ آٔٛسػ ٔدبسي اس عٛي خبٔؼٝ 4

 .000 4.452 .10942 3.4872 ػذْ تٕبیُ ٔزدْ ٘غجت ثٝ اعتفبدٜ اس عیغتٕٟبي آٔٛسػ ٔدبسي 5



تزثیتی ػّْٛ ٚ رٚا٘ؾٙبعی ٔغبِؼبت  

32 -23، ففحبت 1395 تبثغتبٖ، 1/2، ؽٕبرٜ 2دٚرٜ   

27 

 

 .000 6.377 .10052 3.6410 ٚخٛد فزًٞٙ ؽفبٞی در خبٔؼٝ 6

 .000 -6.169 .15795 2.0256 اعتفبدٜ اس رایب٘ٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚعیّٝ تدٕالتی 7

 .000 4.134 .13644 3.5641 فزاٌیز ٘ؾذٖ آٔٛسػ ٔدبسي ثٝ ػٙٛاٖ آٔٛسػ دا٘ؾٍبٞی 8

 .000 4.184 .41064 25.7179 مشکالت فرَىگی خٕغ 

ٔؼٙبدار اعت ٚٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس ٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي   α;0.05در عغح   = t 4.184دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذوٝ چٖٛ ٔمذار  

ثشرٌتزاعت. ،ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز اعهبتیذ ٔؾهىالت ٚ چبِؾهٟبي فزٍٞٙهی اختٕهبػی  آٔهٛسػ ٔدهبسي        

 دا٘ؾٍبٞی در حذ ثبالیی اعت.

 .آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت ي چالش َای  فىی ري بٍ ريست؟2السً
 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي فٙی  ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ  2خذَٚ

 t sig اوحراف معیار میاوگیه گًیٍ 

ضیىی ٔٙبعت ٘جٛد سیز عبختٟبي تىِٙٛٛ 1  3.6667 12367. 5.391 000. 

 .000 4.238 .15729 3.6667 وٕجٛد دعتزعی ثٝ ایٙتز٘ت 2

 .000 7.803 .14130 4.1026 پبییٗ ثٛدٖ عزػت اتقبَ 3

 .000 8.238 .14007 4.1538 ٚعیغ ٘جٛدٖ پٟٙبي ثب٘ذ 4

 .534 .628 .16344 3.1026 وٕجٛد تدٟیشات عخت افشاري 5

 .612 -.511 .20052 2.8974 وٕجٛد تدٟیشات ٘زْ افشاري 6

ْوٕجٛد پؾتیجب٘ی فٙی ٔذاٚ 7  3.2051 14313. 1.433 160. 

 .006 2.919 .17569 3.5128 ٘جٛد وتبثخب٘ٝ ٞبي اِىتزٚ٘یىی ٔٙبعت 8

 .005 2.985 .17180 3.5128 ضؼف در تٟیٝ ٔٙبثغ اِىتزٚ٘یىی 9

 .146 -1.483 .13833 2.7949 وٕجٛد ٘یزٚي ا٘غب٘ی ٔتخقـ 10

 .000 -4.938 .12981 2.3590 لذیٕی ثٛدٖ عیتٕٟبي رایب٘ٝ اي 11

 .000 -5.900 .14777 2.1282 لبثّیت عبسٌبري پبییٗ ٘زْ افشارٞبي وبرثزدي 12

 .021 2.414 1.28512 39.1026 مشکالت فىی خٕغ 

 
ٔؼٙبدار اعت ٚ در ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس  α;0.05در عغح   =t  2.414 دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ چٖٛ ٔمذار

ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ثب چبِؾٟبي فٙی ٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي ثشرٌتز اعت.ِذا 

  سیبدي رٚثٝ رٚعت

 

 . آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت ي چالش َای  حقًقی ري بٍ ريست؟3سًال 

 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي حمٛلی ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ  3خذَٚ
 t sig ٔؼیبر ا٘حزاف میاوگیه گًیٍ 

 .000 3.814 .15463 3.5897 ٘جٛد حك ٔبِىیت ٔؼٙٛي در آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 1

 .009 2.773 .17569 3.4872 پبییٗ ثٛدٖ أٙیت اِىتزٚ٘یىی در آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 2

 .000 5.325 .14445 3.7692 وٕجٛد عیبعتٟب، خظ ٔؾی ٞب ٚ لٛا٘یٗ اخزایی ٔٙبعت 3

 .000 3.883 .15850 3.6154 عبسي در آٔٛسػ ٔدبسيوٕجٛد اعتب٘ذاردٞبي ٔؼتجز 4

 .006 2.913 .19367 3.5641 وٕجٛد ٔزاخغ تأییذ وٙٙذٜ ٔحتٛا در آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 5

 .255 1.158 .21012 3.2432 دیٛا٘غبالري عبختبر دِٚتی 6

 .008 2.813 .20052 3.5641 ٔؾخـ ٘یٛدٖ ارسػ ٔذرن تحقیّی در آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 7

 .001 3.586 .97231 24.4865 کالت حقًقیمش خٕغ 
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ٔؼٙبدار اعت ٚ در ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس  α;0.05در عغح    =t 3.586دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ چٖٛ ٔمذار 

حمٛلی ٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي ثشرٌتز اعت.ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ثب چبِؾٟبي 

 ٘ی رٚثٝ رٚعت.فزاٚا

 .آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت ي چالش َای  شىاختی ري بٍ ريست؟4سًال

 ؽٙبختی ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ  4خذَٚ 
 

 میاوگیه گًیٍ
اوحراف 

 معیار
t sig 

 .352 -.0941 .10894 2.8974 ػذْ آؽٙبیی ٔتخققیٗ ثب آٔٛسػ ٔدبسي 1

 .623 -.495 10357 2.9487 ْ آؽٙبیی ثب ٔحیظ عیغتٓ آٔٛسػ ٔدبسيػذ 2

 .520 .650 .11838 3.0769 ػذْ آؽٙبیی ٔغئِٛیٗ آٔٛسػ ثب یبدٌیزي ٔدبسي  3

 .498 .684 .11254 3.0769 ػذْ آؽٙبیی اعبتیذ ثب ٘ظبْ آٔٛسػ ٔدبسي 4

 .756 .313 .16408 3.0513 ػذْ ؽٙبخت ٘غجت ثٝ ٘یبسٞبي آٔٛسػ ٔدبسي  5

 .645 .464 16586 3.769 ػذْ آؽٙبیی دا٘ؾدٛیبٖ ثب ؽیٜٛ ٞبي ثزلزاري ارتجبط  ثب اعبتیذ 6

 .393 .863 .17823 3.1538 ٘جٛد تدزثٝ در سٔیٙٝ آٔٛسػ اِىتزٚ٘یىی ٚ تزط اس ثزداؽتٗ ٚاحذٞبي اِىتزٚ٘یىی 7

 .004 -3.067 .17559 2.4615 ٕبیی اعتبداٖ ٚاثغتٍی ثیؼ اس حذ دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ آٔٛسػ رایب٘ٝ اي ٚ غبفُ ؽذٖ اس راٞٙ 8

 .702 -.386 .66401 23.7436 مشکالت شىاختی 

ٔؼٙبدار ٘یغت ٚٔیبٍ٘یٗ تدزثی در ٔمبیغٝ ثهب    α;0.05در عغح    = t   -.386دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذوٝ چٖٛ ٔمذار  

فز )ػذْ ٚخٛد تفهبٚت دٚ ٌهزٜٚ ٔغهتمُ( ر ارد وهزد،     ٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي تفبٚت ٔؼٙی داري ٘ذارد ، ثٙبثزایٗ چٖٛ ٕ٘ی تٛاٖ فزك ف

رد ٔی ٌزدد، ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعهتٙجبط وهزد وهٝ اس ٘ظهز      % اعٕیٙب95ٖثب  فزك تحمیك )اختالف ٔیبٍ٘یٗ دٚ ٌزٜٚ ٔغتمُ (

  آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی در حذ ٔتٛعظ اعت.  ؽٙبختیاعبتیذ ٔؾىالت 

 الت ي چالش َای اجرایی ري بٍ ريست؟. آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشک5سًال

 اخزاییٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي  ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ   5خذَٚ
 t sig اوحراف معیار میاوگیه گًیٍ 

 .872 -.0162 .15795 2.9744 ثبال رفتٗ حدٓ وبر اعبتیذ 1

 .046 -2.061 .17420 2.6410 ٔمبٚٔت اعبتیذ ٘غجت ثٝ ٘ظبْ آٔٛسػ ٔدبسي 2

 .562 .585 .17539 3.1026 ػذْ تٕبیُ دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ ا٘دبْ وبرٞبي ٌزٚٞی 3

 .000 7.177 .13219 3.9487 ػذْ تؼبُٔ رٚدر رٚ اعتبد دا٘ؾدٛ 4

 .000 5.506 .13970 3.7692 ػذْ تٕبیُ دا٘ؾدٛیبٖ ثٝ تغییز ٘مؾؾبٖ اس ا٘فؼبِی ثٝ فؼبَ 5

 .886 -.0144 .17804 2.9744 ػذْ تؼٟذ اػضبي ٞیأت ػّٕی در آٔٛسػ ٔدبسي 6

 .491 -.695 .18434 2.8718 ػذْ تٛخٝ اػضبي ٞیأت ػّٕی ثٝ فٙبٚریٟبي رایب٘ٝ اي 7

 .076 1.827 .70179 22.2821 مشکالت اجرایی 

 
ٔؼٙبدار٘یغت ٚ در ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس  α;0.05در عغح    =1.827t٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ چٖٛ ٔمذار    5دادٜ ٞبي خذَٚ 

ثٙبثزایٗ چٖٛ ٕ٘ی تٛاٖ فزك ففز )ػذْ ٚخٛد تفبٚت دٚ ٌزٜٚ ٔغتمُ( ر ارد وزد،  ٗ ٘ظزي تفبٚت ٔؼٙی داري ٚخٛد ٘ذارد.ٔیبٍ٘ی

ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز رد ٔی ٌزدد.  % اعٕیٙب95ٖثب  فزك تحمیك )اختالف ٔیبٍ٘یٗ دٚ ٌزٜٚ ٔغتمُ (

 زایی در حذ ٔتٛعغی رٚثٝ رٚعت.اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ثب چبِؾٟبي اخ

 .آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت ي چالش َای آمًزشی ري بٍ ريست؟6سًال

 آٔٛسؽی ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ  6خذَٚ
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اوحراف  میاوگیه گًیٍ 

 معیار

t sig 

 1.000 .000 .17997 3.000 ٘جٛد ٘ظبرت خذي آٔٛسؽی 1

 .000 3.889 .15850 3.6154 ٛد ٔؾٛق ثزاي تحقیُ اس عزیك اِىتزٚ٘یىیوٕج 2

 .026 2.317 .14385 3.3333 ػذْ ػاللٝ ٚ اٍ٘یشٜ د ر دا٘ؾدٛ ثزاي یبدٌیزي اِىتزٚ٘یىی 3

 .001 3.640 .15497 3.5641 ػذْ أىبٖ ثزٌشاري خّغبت آسٔبیؾٍبٞی اس عزیك اِىتزٚ٘یىی 4

دٛعٛاد اِىتزٚ٘یىی پبییٗ دا٘ؾ 5  2.7949 16502. 1.243- 221. 

 .078 -1.812 .15564 2.7179 ٘یبس ثٝ سٔبٖ سیبد در آٔبدٜ وزدٖ دا٘ؾدٛ ثزاي ؽزوت در ایٗ ٘ٛع آٔٛسؽٟب 6

 .017 -2.508 .12269 2.6923 ٘یبس ثٝ سٔبٖ سیبد ثزاي آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ اػضبي ٞیأت ػّٕی 7

 .789 .269 .1907 3.0513 ْٚ عبخت یبفتٍی آٖ٘حٜٛ خبؿ تأِیف عزح درط در آٔٛسػ اِىتزٚ٘یىی ٚ ِش 8

 .050 2.022 .15215 3.3077 ٘جٛد یب وٕجٛد ٔؾٛق ٞب ثزاي تذریظ اس عزیك اِىتزٚ٘یىی 9

 .118 -.1.598 .14445 2.7692 ٘جٛد آٔٛسػ ثزاي اػضبي ٞیأت ػّٕی در سٔیٙٝ فٙبٚریٟبي آٔٛسؽی 10

 .357 .932 .90771 3.08462 مشکالت آمًزشی 

 
ٔؼٙبدار ٘یغت ٚ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی در ٔمبیغٝ ثب   α;0.05در عغح     = t.932 ٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذوٝ چٖٛ ٔمذار   داد

ٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي تفبٚت ٔؼٙی داري ٘ذارد، ثٙبثزایٗ چٖٛ ٕ٘ی تٛاٖ فزك ففز )ػذْ ٚخٛد تفبٚت دٚ ٌزٜٚ ٔغتمُ( ر ارد وزد، 

رد ٔی ٌزدد. ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز  % اعٕیٙب95ٖثب  فزك تحمیك )اختالف ٔیبٍ٘یٗ دٚ ٌزٜٚ ٔغتمُ (

 اعبتیذ ٔؾىالت آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی در حذ ٔتٛعظ اعت.

 .آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت سازماوی ري بٍ ريست؟7سًال

 عبسٔب٘یٔؾىالت  ته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛرد t٘تبیح آسٖٔٛ  7خذَٚ

 میاوگیه گًیٍ 
اوحراف 

 یارمع
t sig 

 .004 3.061 .15078 3.4615 ضؼف ؽٙبخت ٔغئِٛیٗ عغح ثبالي وؾٛر 1

 .002 3.399 .15089 3.5128 ٘مـ در راٞجزدٞبي تٛعؼٝ اعالػبتی در وؾٛر 2

 .008 2.820 .1365 3.4615 ثز٘بٔٝ ریشي ضؼیف در تؾخیـ اِٚٛیتٟب 3

 .000 4.270 .16814 3.7179 وٕجٛد عیبعتٟبي ٔٙبعت ثزاي ٌغتزػ سیز عبختٟبي السْ  4

 .001 3.5040 .14635 3.5128 وٕجٛد چبرچٛثٟبي لب٘ٛ٘ی ثزاي پؾتیجب٘ی 5

 .096 1.705 .19554 3.3333 وٕجٛد راٞجزد رٚؽٗ ثزاي ٔؤعغبت آٔٛسؽی 6

 .000 5.900 .14777 3.8718 وٕجٛد اعتزاتضي ٚ چؾٓ ا٘ذاس وّی در سٔیٙٝ آٔٛسػ ٔدبسي 7

 .133 1.537 .18349 3.2821 غئِٛیٗ دا٘ؾٍبٟٞب در سٔیٙٝ آٔٛسػ ٔدبسيپبییٗ ثٛدٖ اٍ٘یشٜ ٔ 8

 .438 -.784 .19625 2.8462 ٘جٛد ٔذیزیت ػّٕی ٔٙبعت در آٔٛسؽٟبي ٔدبسي 9

 .597 0-.534 .14409 2.9231 ٘جٛد پؾتیجب٘ی اداري ٔٙبعت ثزاي اوتغبة ٚ فزاٌیزي فٙبٚري ٞبي آٔٛسؽی 10

 .225 -1.233 .12479 2.8462 وبروٙبٖ٘جٛد پؾتیب٘ی ٔٙبعت ثزاي  11

 .001 3.470 .15519 3.5385 ػذْ آؽٙبیی عیبعت ٌذاراٖ ٚ ٔغئِٛیٗ اداري ثب وبرثزدٞبي آٔٛسػ ٔدبسي 12

 .004 3.068 1.40423 40.3077 مشکالت سازماوی 

ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس  ٔؼٙبدار اعت ٚ در α;0.05در عغح    =t 3.068دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ چٖٛ ٔمذار    

عبسٔب٘ی  ٔؾىالتٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي ثشرٌتز اعت.ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ثب 

 فزاٚا٘ی رٚثٝ رٚعت.

 . آمًزش مجازی داوشگاَی تاچٍ حد با مشکالت مالی  ري بٍ ريست؟8سًال

 ٔبِیٔؾىالت  دته ٕ٘ٛ٘ٝ اي در ٔٛر t٘تبیح آسٖٔٛ  8خذَٚ 
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 t sig اوحراف معیار میاوگیه گًیٍ 

.13933 4.0769 ػذْ تٛا٘بیی ٔبِی ٔزدْ 1  7.729 000.  

.019 2.442 1.39631 6.4103 ٞشیٙٝ ثبالي ٍٟ٘ذاري ٚ ثٝ رٚس ٕ٘ٛدٖ ٔغبِت 2  
.15226 3.8718 ٞشیٙٝ ثبالي تدٟیشات ٔزثٛط ثٝ فٙبٚریٟبي آٔٛسؽی 3  5.726 000.  

عبٔب٘ٝ ٔذیزیت یبدٌیزيٞشیٙٝ ثبالي  4  3.8205 13180.  6.226 000.  

.15089 3.82.5 ٞشیٙٝ ثبالي خذة اعبتیذ ٔتخقـ ثزاي تأِیف درٚط ٔدبسي 5  5.438 000.  

.12807 4.3077 وٕجٛد پؾتیجب٘ی ٔبِی ٔٙبعت 6  10.211 000.  

.000 6.376 1.30304 26.3077 مشکالت مالی   

 
ٔؼٙبدار اعت ٚ در ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تدزثی اس  α;0.05در عغح    =6.376tٔمذار      دادٜ ٞبي خذَٚ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ چٖٛ

ٔبِی فزاٚا٘ی  ٔؾىالتٔیبٍ٘یٗ ٘ظزي ثشرٌتز اعت.ِذا ٔی تٛاٖ چٙیٗ اعتٙجبط وزد وٝ اس ٘ظز اعبتیذ آٔٛسػ ٔدبسي دا٘ؾٍبٞی ثب 

 رٚثٝ رٚعت.

تأُٞ،ٔزتجٝ ػّٕی،دا٘ؾٍبٜ ٚ دا٘ؾىذٜ ٔحُ خذٔت ،عبثمٝ خذٔت السْ ثٝ تٛضیح اعت وٝ ثیٗ ٘ظز اعبتیذ ثب ٔؤِفٝ ٞبي خٙغیت،

 ٚ عبثمٝ تذریظ درٚط ٔدبسي در دا٘ؾٍبٜ تفبٚت ٔؼٙبداري ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ. 

 . ترتیب اَمیت مشکالت آمًزش مجازی داوشگاَی از وظر اساتید چگًوٍ است؟9سًال

  ٘تبیح آسٖٔٛ فزیذٔٗ ٚ تزتیت ٔؾىالت 9خذَٚ   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اس ٘ظز اعبتیذ، در ثخؼ عبسٔب٘ی ٚ وٕتزیٗ آٟ٘ب در  ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ثیؾتزیٗ ٔؾىالت آٔٛسػ ٔدبسي، 9دادٜ ٞبي خذَٚ 

 ثخؼ اخزایی اعت
 

 گیری بحث ي وتیجٍ -6

 ، فزٍٞٙی ٞبي ٔؤِفٝ در را دا٘ؾٍبٞی ٔدبسي سػآٔٛ ٔؾىالت ٔدبسي آٔٛسػ اعبتیذ وٝ اعت ایٗ ثیبٍ٘ز ٘تبیح ایٗ ٔدٕٛع

 ؽٙبختی، ٔؤِفٝ در ٔدبسي آٔٛسػ ٔؾىالت  درحبِیىٝ. ا٘ذ، وزدٜ ارسیبثی ثبالیی حذ در  ٔبِی ٚ عبسٔب٘ی ، ،حمٛلی فٙی

 براٖٕٞى ٚ ِزٌب٘ی حغیٙی پضٚٞؾٟبي ٚ ٔمبالت ثب پضٚٞؼ ایٗ ٞبي یبفتٝ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ارسیبثی ٔتٛعظ حذ در را اخزایی،آٔٛسؽی

( 1385) رضبیی ،(1386) آتؾه ،(1387)فٛفی ٚ ٔیز٘غت عیذ ،(1386)ٔٙتظز ،( 1388)ٔشیٙی ،( 1388) رحٕب٘ی ٚ ،خذیٛر

دارد ٕٞخٛا٘ی   

 :اعت ؽذٜ دادٜ ٘ؾبٖ ٔدبسي آٔٛسػ ثز تأثیز ضزایت ٚ ػٛأُ پضٚٞؼ، ٘تبیح ثٝ تٛخٝ ثب سیز ٕ٘ٛدار

اعبتیذدیذٌبٜ  ٚ چبِؾٟبي آٔٛسػ ٔؾىالت  

 ٔدبسي

 

 تزتیت رتجٝ ٔیبٍ٘یٗ

 1 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي عبسٔب٘ی 7.23

 2 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي فٙی 6.88

 3 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي آٔٛسؽی 5.78

 4 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي ٔبِی 3.79

 5 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي فزٍٞٙی 3.77

 6 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي حمٛلی 3.49

بختیٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي ؽٙ 2.87  7 

 8 ٔؾىالت ٚ چبِؾٟبي اخزایی 2.18
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 اعبتیذ ٘ظز اس وٝ اعت ٔٛضٛع ایٗ ثیبٍ٘ز ٘ٛػی ثٝ ٔؤِفٝ ایٗ ثٛدٖ ٔؼٙبدار ٚ ٔدبسي آٔٛسػ ٍیفزٞٙ ٔؾىالت ثٝ اعبتیذ تٛخٝ

 ٘جٛدٜ ٔغزح دا٘ؾٍبٞی لجَٛ ٔٛرد ٚ رعٕی آٔٛسػ یه ػٙٛاٖ ثٝ خبٔؼٝ افزاد ثیٗ در آٔٛسػ ٘ٛع ایٗ ٞٓ ٞٙٛس ٔدبسي آٔٛسػ

 دیٍز داري ٔؼٙب. رٚعت رٚثٝ ٞب آٔٛسػ ٘ٛع ایٗ در دا٘ؾدٛ ػٙٛاٖ ثٝ فزد یه ؽزوت ثزاي ٔمبٚٔت یه ثب خبٔؼٝ ٘ٛػی ثٝ ٚ

 ثب دا٘ؾٍبٞی ٔدبسي آٔٛسػ وٝ اعت فزاٚا٘ی ٔؾىالت دٞٙذٜ ٘ؾبٖ ٘ٛػی ثٝ ٘یش  ٔبِی ٚ عبسٔب٘ی حمٛلی، ، فٙی ، ٞبي ٔؤِفٝ

 ٔثجت ٍ٘بٜ تٛا٘ذ ٔی اعبتیذ ٘ظز اس ؽٙبختی،اخزایی،آٔٛسؽی ٞبي ٔؤِفٝ ٘جٛدٖ ٔؼٙبدار أب. رٚعت ثٝ رٚ چبِؼ یه ػٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب

 دا٘ؾٍبٜ در تحقیُ ٚ تذریظ ؽیٜٛ یه  ػٙٛاٖ ثٝ ؽیٜٛ ایٗ پذیزػ در را ٔدبسي آٔٛسػ دا٘ؾدٛیبٖ ٚ اعبتیذ آٔبدٌی ٚ

 اس ثّىٝ ثبالعت آٔٛسؽٟب ٘ٛع ایٗ ارائٝ  در اعبتیذ آٔبدٌی ٚ تؼٟذ  تٟٙب ٘ٝ وٝ اعت ٔٛضٛع ایٗ ثیبٍ٘ز ٘تیدٝ ایٗ ٚالغ در. دا٘غت

 آٔٛسؽٟب ٘ٛع ایٗ ثٝ ٘غجت را السْ ؽٙبخت ٚ آٔبدٌی خٟت ٞز اس ٘یش ٞب آٔٛسػ ایٗ در وٙٙذٜ ؽزوت ٛیبٖدا٘ؾد اعبتیذ ٘ظز

 .٘یغتٙذ ٔٛاخٝ راثغٝ درایٗ خبفی ٔؾىُ ثب اعبتیذ ٚ وٙٙذ ٔی ؽزوت خٛد درعی ٔجبحث در ػاللٝ ثب ٚ داؽتٝ

 مىابع

 ًظتر  از تْتراى  اظتااى  کؽاٍرزی بخػ ؼاغلیي برای هجازی آهَزغ اجرای اهکاى بررظی( . 1387)  رضا هحوَد ، هقذم اظفٌذیاری  .1
  تْراى داًؽگاُ تربیای علَم داًؽکذُ ارؼذ کارؼٌاظی ًاهِ پایاى) آهَزؼی هربیاى ٍ کارؼٌاظاى

ُ  چالؽتْای  ٍ هَاًت  (.1388)رحواًی،یًَط.،صالح خذیَر .2  ؼتْرداری  الولتی  بتیي  کٌفتراًط  هجتازیددٍهیي  ؼتْر  در هجتازی  داًؽتگا
                  الکارًٍیکی

.  پرظتااری  داًؽتجَیاى  کَدک ٍ هادر بْذاؼت درض یادگیری بر ظخٌراًی ٍ الکارًٍیک آهَزغ دٍرٍغ تاثیر(.1386) رٍالفقاری،هیارا .3
  7ؼوارُ پسؼکی، علَم در آهَزغ هجلِ
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ُ  از هجازی آهَزغ ّای دٍرُ اثربخؽی بررظی(1388)ربیعی،هْذی .4 ُ  داًؽتجَیاى  ٍ اظتاتیذ  دیتذگا  ظتا   در هؽتْذ  یفردٍظت  داًؽتگا
 (بْؽای ؼْیذ داًؽگاُ تربیای علَم داًؽکذُ ارؼذ کارؼٌاظی ًاهِ پایاى(.)1387)

 یتادگیری  تجتار   بتر  یتادگیری  فعالیتت  یتک  عٌَاى بِ ًَیعی ٍبالگ در هؽارکت تأثیر بررظی( 1388)عطاراى،هحوذ. ظراجی،فرّاد .5
   تْراى ٍصٌعت علن داًؽگاُ الکارًٍیکی دگیرییا الوللی بیي کٌفراًط چْارهیي هقاالت هجوَعِ. دبیری داًؽجَیاى

ِ  ٍرٍرد هاقاضتیاى  در اعاوتاد  ایجتاد  الگتَی  ٍتبیتیي  طراحی( 1384.)ظرلک،هحوذعلی .6 ُ  بت  داًؽتگاّْای  اًاختا   جْتت  ّتا  داًؽتگا
 (.تْراى داًؽگاُ هذیریت داًؽکذُ دکاری رظالِ.)هجازی

 ًظتام  در آهَزؼتی  تکٌَلتَشی  جایگاُ تبییي ّوایػ هقاالت هجوَعِ.)هجازی آهَزغ ّای هحیط طراحی(.1386)رظَ  ،ظیذ عوادی .7
 .ّوذاى ظیٌا بَعلی داًؽگاُ آهَزؼی تکٌَلَشی ٍ داًؽجَیی علوی اًجوي(.ٍتربیت تعلین

 3ٍ4،ؼوارُ الوپیک فصلٌاهِ ، بذًی تربیت درظْای یادگیری در هعاقل هطالعِ آهَزی خَد ًقػ(.1381) فراّاًی .8

ِ  رٍیکتردی  با عالی آهَزغ تَظعِ(. 1381.)فر،احوذ فْیوی. کارداى،احوذ .9 ِ  پاظت  : هجتازی  آهتَزغ  بت  ٍ دظارظتی  ًیازّتا،افسایػ  بت
  ،تْراى داًایی بر هباٌی تَظعِ ّوایػ "رٍ پیػ چالؽْای

 الکارًٍیکی ؼْرداری الوللی بیي کٌفراًط دٍهیي هقاالت هجوَعِ.الکارًٍیکی ؼْر آهَزغ چالؽْای(.1388)ًاصر،.هسیٌی .11

 یتادگیری  ّوتایػ  اٍلتیي  هقتاالت  ایراى،هجوَعِ در عالی آهَزغ ًظام اطالعاتی تَظعِ راّکارّای ٍ چالؽْا.(1386)هٌاظر،غالهعلی .11
 زًجاى ،داًؽگاُ الکارًٍیکی

 ٍزارت در الکارًٍیکتی  آهتَزغ  ًظتام  اظاقرار ًیاز هَرد اهکاًات ٍ ؼرایط،هٌاب  بررظی عٌَاى( 1388.)ٍاجارگاُ،کَرٍغ فاحی ًصیری، .12
  تْراى ٍصٌعت علن داًؽگاُ الکارًٍیکی یادگیری الوللی بیي کٌفراًط چْارهیي هقاالت هجوَعِ کؽَر پرٍرغ ٍ آهَزغ
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