
 

 

   

 

 

 

 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تزتیتی علَم ٍ رٍاًؾٌاعی هطالعات  

9911 تاتغتاى، 2، ؽوارُ 6دٍرُ   

255 -245صفحات   

 

 تکنولوژی رشته برگانخ های دیدگاه کسب و خرد یادگیری تحلیلی مطالعه

  آموزشی
 

 2پور رستگار حسن ،1جباری فرزانه

 تْزاى خَارسهی داًؾگاُ آهَسؽی تکٌَلَصی ارؽذ کارؽٌاعی 9

 تْزاى خَارسهی داًؾگاُ آهَسؽی تکٌَلَصی گزٍُ داًؾیار 2

 

 چکیده

اضز تا ظَْر رٍػ ّای یادگیزی ًَیي، یادگیزی خزد تِ هَجة عَْلت در دعتزعی ٍ کارتزد، تک هحَری تَدى، در عصز ح

قاتلیت ؽخصی عاسی ٍ دعتکاری تَعط فزاگیز، یادداری طَالًی تز اطالعات، اًعطاف پذیزی هحتَا، ٍ عَْلت در تِ رٍس 

ز فزاگیز تا هحتَای یادگیزی هحثَتیت سیادی را در حَسُ آهَسػ رعاًی، تغلط فزاگیزاى تز هَادآهَسؽی ٍ در ًتیجِ تعاهل تیؾت

ّای اعاتیذ ٍ داًؾجَیاى دکتزی رؽتِ  کغة ًوَدُ اعت. اس ایي رٍ ّذف پضٍّؼ هطالعِ تحلیلی یادگیزی خزد ٍ کغة دیذگاُ

تکٌَلَصی آهَسؽی تِ  تکٌَلَصی آهَسؽی در هَرد یادگیزی خزد تَد. تِ ایي هٌظَر اس تیي تواهی اعاتیذ ٍ داًؾجَیاى رؽتِ

ًفز اس داًؾجَیاى دکتزی رؽتِ  64ًفز اس اعاتیذ ٍ  25عٌَاى جاهعِ پضٍّؼ، تا اعتفادُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی در دعتزط 

تکٌَلَصی آهَسؽی تِ عٌَاى ًوًَِ پضٍّؼ اًتخاب گزدیذ. اتشار اًذاسُ گیزی عثارت تَد اس پزعؾٌاهِ هحقق عاختِ ارسیاتی 

ؾجَیاى رؽتِ تکٌَلَصی آهَسؽی ًغثت تِ یادگیزی خزد. پظ اس تَسیع پزعؾٌاهِ هذکَر تیي اعاتیذ ٍ دیذگاُ اعاتیذ ٍ داً

داًؾجَیاى ٍ گزداٍری دادُ ّای پضٍّؼ، تا اعتفادُ اس رٍػ ّای آهار تَصیفی ٍ اعتٌثاطی ایي دادُ ّا هَرد تحلیل قزار 

ًؾجَیاى رؽتِ تکٌَلَصی آهَسؽی ًغثت تِ یادگیزی خزد گزفت. ًتایج پضٍّؼ ًؾاى داد کِ تِ صَرت کلی ًگزػ اعاتیذ ٍ دا

هطلَب اعت. ّوچٌیي ًتایج حاکی اس تفاٍت ایي دٍ گزٍُ تا ّن داؽت. تِ ایي هعٌا کِ ًگزػ اعاتیذ ًغثت تِ داًؾجَیاى 

 ًغثت تِ یادگیزی خزد هثثت تز تَد.
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