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 چکیده
آموزگاران انجام  دیدگاه یادگیری از و یاددهی فرآیند در اطالعات فناوری اثر با هدف مطالعهاین مقاله 

کاربردی توصیفی )پیمایشی( و از نظر هدف ر شیوه گردآوری اطالعات روش تحقیق از نظشده است. 
 تحصیلی سال در تهران شهر دختران متوسطه مدارس بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان

 و یاخوشه گیری نمونه روش از استفاده با است. بوده نفر 311برابر  آنها کل تعداد که 9461-9469
 هاپرسشنامه و انتخاب نفر 11 نمونه درصد حجم 91خطا  درصد با کوکران لفرمو و ساده تصادفی

آموزشی  دوره اثربخشی پرسشنامه ارزیابیپرسشنامه از ، هاابزار گردآوری داده شد. آوری جمع و توزیع
 ییدتأای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به درجه 1استفاده شد که در مقیاس 

، 36/1ت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با رسیده اس
 بخش در آوری شده جمع یهاداده تحلیل برآورد شد. برای 31/1تحول سازمانی ، 11/1جو سازمانی 

 اننش نتایج پژوهش شد. استفاده نمونه تک t از استنباطی بخش در و فراوانی توزیع جداول از توصیفی

 دانند.می مؤثر آموزان دانش یادگیری و یاددهی فرآیند در را اطالعات فناوری آموزگاران که داد

 یادگیری و یاددهی، اطالعات فناوری، اثربخشیکلیدی:  یهاواژه
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 مقدمه
 دنیای و اطالعات نوین فناوری استیالی دنیای واقع در یکم و بیسیت قرن دنیای

 و فرهنگی، اقتصیادی، علمی آمیز شتاب و تکثرات یراتتغی لحاظ به تاریخ شتابندگی
 قادر وپرورشآموزشآن  تبع به و جامعه یک در آموزشی هایسیستم بود. خواهد سیاسی

انفعاالت  و فعل و ملی، اجتماعی ینهادها دیگر از را خود ایجزیره همچون بود نخواهید
 اییلهوس اطالعات آوریفن .(9461، )توکل بداند جهانی دهکده در المللیبین گسترده

 بر مبتنی و نیکی الکترو صورت به که است اطالعات و ارائه پردازش، سازی ذخیره برای

 یهانظام اثربخشی و آموزش مسئله کیفیت امروزه (.9433، )رضوی است رسانه تعدادی
 تصمیم سازان و اندرکاران دست و آموزشی هاینظام هایدغدغه مهمترین از آموزشی

 از ایعدیده دالیل به مسئله این ایران ما کشور در باشید.می کشوری هر در توسعه رام

 به گذشته دهه یک طی، هادولت که نحوی است. به شده مضاعفی برخوردار نگرانی

 اطالعات فناوری بپردازند. را وپرورشآموزش جاری هایهزینه حتی اندتوانسته سختی

 و در ساختار تغییر با و مدون برنامه یک طی که دارد را نتوا بلکه و ادعا این ارتباطات و
 هاینظام محصوالت و دهد افزایش را کیفیت و بکاهد هاینههز از آموزش یهاروش

 نمودن کاربردی جهت در و نماید منطبق و هماهنگ نیازهای جامعه با را آموزشی

 (.9463، فر باقریان زا نقل به، 9439، زاده حیدری و امیری )صالحی بردارد قدم آموزش

 از مواجه است آن با کشور در اطالعات فناوری توسعه امروزه که مشکالتی از بسیاری

 و انگیزه بودن پایین، خارجی هایزبان با نبودن آشنا، ماهر انسانی نیروی کمبود قبیل
، کلمه یک در و عمل و تالش و کار به گرایش فقدان، و کاوشگری وجو جست روحیه
 سنتی وپرورشآموزش نظام از ناتوانی ناشی، زندگی هایمهارت هاینمندیتوا کاهش

 یهاروش در نوآوری است. تحول و تغییر حال در جامعه نیازهای به پاسخگویی در
 یادگیری توسعه موجب مدارس در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده و تدریس

 نمودن کاربردی، پژوهش و وجوگری جست روحیه تقویت، آموزان دانش مشارکتی

 و امیری شود )صالحیالعمر می مادام یادگیری و آموزش زمینه نمودن فراهم، آموزش
 یک عنوان به اطالعات فناوری (.9463، فر باقریان از نقل به، 9439، زاده حیدری

 به بخشیدن تنوع، تدریس کیفیت بهبود – ی آموزشی نظام مکمل نقش در، نوین رویکرد

 آموزش زمان نمودن کوتاه -وخودکار آموزش مستمر ساختن فراهم – دریست هایشیوه
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 و کردن آموزش انفرادی – فردی استعدادهای به توجه، تحصیل دوره کردن کوتاه –
 پیدایش (.9469، )غالم زاده و جاللی کندمی عمل جمعی آموزش مشکالت با مقابله

 داده دانایی و اطالعات رعص در جهان تحوالت بیشتری به شتاب، اطالعات فناوری

 دانشگاهی به مراکز سپس و آغاز نظامی هایمحیط از ابتدا پدیده این چه است. اگر

 .است داده قرار تأثیر تحت را جوامع زندگی مختلف یهاعرصه امروزه اما، شد کشیده

 و نهاده پا تربیت و تعلیم عرصه در اطالعات فناوری که است دهه به دو قریب اینک
 آموزشی نظام است. کشیده چالش نیز به را تحصیلی هایمحیط و آموزشی یاهنظام

 در این فناوری از اندکی بسیار میزان به چه اگر نیست. مستثنی قاعده این از نیز ما کشور

 رسیده آن زمان اکنون اما، است شده گرفته کار به وپرورشآموزش مختلف هایقسمت

 اساسی تغییر خود آموزشی هایسیستم در جهان کشورهای دیگر نیز همپای ما که است

 بهره اطالعات عصر مزایای از هم و عقب نمانیم شتابان قافله این از هم تا کنیم ایجاد

 آیا که شودمی مطرح سؤال این شده بیان مطالب به توجه با (.9464، )عابدزاده گیریم

 دارد؟ یرثتأ وپرورشآموزش آموزشی اثربخشی بر اطالعات فناوری بکارگیری
 در استفاده مورد هایفناوری دیگر با همگام نیز آموزشی فناوریاطالعات:  فناوری

 همواره بشر است. شده تغییر دگرگونی و دچار گوناگون تحوالت سیر در، بشر زندگی

 حوزه در برساند. مطلوب سطح به را خود هایفعالیت یبازده تا اندیشدمی بدان

، آموزش متخصصان یدغدغه که چرا دارد؛ مصداق امر نای نیز آموزشی هایفعالیت
 توسعه کنار در کیفی رشد به توجه که آنجا از .است آموزشی هاینظام یبازده افزایش

 به آموزشی بنابراین فناوری، آیدمی حساب به پایدار توسعه یعمده هایشاخص از کمی

 و آموزش فرآیندهای زمینه در کیفیت تضمین برای روشی، هنر و فن از ایآمیزه عنوان
 حال در و یافته توسعه جوامع افزون توجه شاهد که است رو این از یادگیری است.

هستیم )ملکی و  یادگیری و آموزش روند سازیبهینه در آموزشی فناوری نقش به توسعه
 (.9461، همکاران

 رارق چندانی توجه مورد درس کالس در فناوری که بود هامدتآموزشی:  فناوری

 توانایی که افرادی به نیاز به مدارس فناوری ورود با بیستم قرن آغاز در گرفت.نمی

این  شد. احساس، باشند داشته را آموزش در استفاده مورد ابزارهای تعمیر و بکارگیری
 انتخاب در را معلمان، دارند آموزشی ابزارهای و آموزش فرآیند از که شناختی با افراد
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 خاصی اهمیت از جمعی آموزش، دوم جهانی طول جنگ در ند.کر یاری هارسانه

 و مطالعات انجام زمان با این در شد. آغاز زمینه این در هاییکوشش و شد برخوردار
 یادگیری الگوهای و هانظریه، آموزش فناوری از استفاده یزمینه در هاییپژوهش

 آمدند. وجود به شیاموز فناوری متخصصان ترتیب بدین و گرفت جدید شکل ایحرفه

 دارای انها .داشتند یادگیری هایو نظریه فناوری درباره معلوماتی و دانش افراد این

 و آموزشی بودند هایبرنامه یابیارزش و اجرا، تهیه، طراحی، تحلیل چون هاییمهارت
 (.9461، همکاران و )جووری کردندمی استفاده مناسب هایفناوری از کار این برای

 و آموزشی هایفعالیت حوزه به جدی صورت به 9696 سال در آموزشی فناوری
 به یا مندنظام دهیسازمان، توسعه، شناسایی به از آن برداشت اولیت شد. وارد پرورشی

 به مواقع از بعضی که در بود معطوف هافرآیند این مدیریت یا و آموزشی منابع کارگیری

 هایبرنامه در دیداری -شنیداری وسایل یا و ارابز، فنون از استفاده به محدودتر صورت

 دست به را آموزشی فناوری تعریف اولین (9661) االی و ریسر شد.می آموزشی اطالق

 از: است عبارت آموزشی آنها فناوری نظر از (.9464، اند )زارعی متین و همکارانداده

 دیگر منابع و رنلنت یدهایاسال، متحرک تصاویر از استفاده با که دیداری آموزش"

 "گیردیم صورت واقعی اشیای و هاچارت، دیداری یهانقشه، ثابت تصاویر چون
 برای اصولی روش یک را آموزشی فناوری (9413) یغما (.1191، )جمشیدی و همکاران

 علمی و مند نظام نوعی تفکر با که داندمی درسی ریزیبرنامه و آموزش مشکالت حل

 و هاروش مجموعه را آموزشی فناوری هم (9433) فردانش است. همراه

 اعم آموزشی مسائل حل برای، علمی هاییافته از استفاده با که داندمی ییهادستورالعمل

 تعاریف دیگر شود.می گرفته کار آموزشی به هایبرنامه در ارزشیابی و اجرا، طرح از

 :از عبارتند آموزشی فناوری

 سایر و مفاهیم از برگرفته فنون و راهبردها مند امنظ و منظم کاربرد، آموزشی فناوری

 (.1199، 9)جنسن است آموزشی مسائل حل منظور رفتاری به و فیزیکی علوم یهادانش

 مواد و فنون، هانظام یابی ارزش و کاربرد، توسعه از: است عبارت آموزشی فناوری

 (.1191 ،و همکاران 1لئوانسان ) فرآیند یادگیری بهبود منظور به آموزشی

                                                                                                                                        
1. Jensen 
2. Liu 
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 شرایط و یادگیری زمینه در علمی دانش کاربرد :از است عبارت آموزشی فناوری

 اساسی اصول نبود در آموزش. و تدریس و کارایی بخسی اثر بهبود منظور به یادگیری

 بهره تجربی یهاروش از یادگیری هاییتموقع بهبود برای آموزشی فناوری، عملی

 (.9461، ز ادهو نایب ییخواجو ( بردیم

 مند نظام تفکر برای راهی و تربیتی مسائل حل به منطقی رویکردی آموزشی فناوری

 (.9664، است )کرازبی تدریس و یادگیری یدرباره

 گونه این را آموزشی فناوری، 9663 سال در آموزشی فناوری و ارتبطات انجمن

 :است کرده تعریف

 مدیریتی، استفاده( (کاربرد) تهیه (توسعه، طراحی عمل و نظریه آموزشی فناوری"

 (.1193، و همکاران 9است )چن "یادگیری منایع و یندهافرآ یابی ارزش

 کرده تلفیق یکدیگر با را عمل و تئوری که است آن تعریف این قوت نقاط از یکی

 یک بلکه، شغل یا حرفه یک تنها نه را آموزشی فناوری، شده یاد ویژگی این بنابر است؛

 را آموزشی فناوری نیز آمریکا آموزشی فناوری یأته .داندمی طالعاتیم زمینه یا حوزه

 فرآیند کل یابی و ارزش اجرا، طراحی مند نظام روش "است: کرده تعریف گونه این

 و یادگیری زمینه در تحقیقات اساس بر نیز و معین اهداف حسب بر تدریس در یادگیری
 آوردن فراهم منظور به انسانی غیر و انسانی منابع گیری کار به و ارتباطات انسانی

 (.1116، 1)تورتوسا "عمیقتر و پایدارتر، مؤثرتر آموزش و یادگیری

 عمل برای یافته سازمان هایدانش سایر و نظریه مندنظام کاربرد آموزشی فناوری

 تهیه و آموزشی طراحی، دیدگاه این در است. های آموزشیبرنامه تهیه و اموزشی طراحی

 .دهندمی تشکیل را آموزشی فناوری، توامان آموزشی یهابرنامه

، )پیام آموزشی یهانظام اجزای توسعه " عنوان به را آموزشی فناوری (9611) سیلبر
 حل هدف با و مندنظام شیوه به توسعه مدیریت و ها(برنامه و فنون، مواد، وسایل، افراد

 کم و برگر (.1191، 4مایر کالرک و از نقل به (است شده قلمداد  "اموزشی مشکالت

 هاینظریه از برگرفته فنون و راهبردها مند نظام کاربرد را آموزسی فناوری نیز (1191)

 هاگ اند. داشته " آموزشی مسائل حل بریا گراییساختن و، گرایی شناخت، رفتارگرایی

                                                                                                                                        
1. Chen 
2. Tortosa 
3. Clark & Mayer 
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 آن و است کرده اشاره کننده آسان به ساختاری، آموزشی فناوری مفهوم بیان در (9613)

 منابع استفاده از با داندکهمی یابیارزش و کاربرد، تولید، شناسایی فرآیند نوعی به را

، ایعده (.9461، )شفیعی کندمی ایجاد را ساز آسان و هدفمند ساختار یک موجود
 :از اندعبارت جنبه سه . اینانددانسته بعد یا جنبه سه دارای آموزشی را فناوری

 در جدید هایرسانه از استفاده بر، آموزشی فناوری از بعد ینا :افزاری سخت جنبه 

 و ابزار روی تاکید بعد این در که آنجا از کند.می یادگیری تاکید و آموزشی هایموقعیت
و  9)آبرامز گویندافزاری می سخت جنبه را آن این بنابر، است آموزشی هایرسانه

 (.1199، همکاران

 نگرش بین تعامل و اموزشی الگوهای تکوین و رشد اب جنبه این :افزاری نرم جنبه

 این از است. شده افزوده آموزشی فناوری و علوم ارتبطات هاینظریه اصول و مندنظام

 و اجرا، طرح که در است فراگردهایی و هاروش مجموعه آموزشی فناوری، منظر

 (.1199، و همکاران 1)مت شودمی گرفته کار به آموزش یابیارزش

، دهدمی روی آموزشی هاینظام در که مسائلی حل بر جنبه این مساله: حل جنبه
 مساله هایموقعیت مندنظام تحلیل و تجزیه به فناوری آموزشی، جنبه این از دارد. تاکید

 مسائل حل و موانع رفع برای، مناسب راهبردهای و هاروش از استفاده با و پردازدمی دار

 (.1199، )آبرامز و همکاران کندمی پیشنهاد مقتضی هایحلراه
 نشان را آموزشی فناوری متخصصان وظایف گوناگون اندازهای چشم از، فوق ابعاد

 گرفته قرار فراوانی توجه مورد امروزه مساله حل بعد یعنی سومین، میان این در دهد.می

 تتربی و تعلیم در های تشخیصیفعالیت سمت به را آموزشی فناوری متخصصان و است
 فناوری متخصصان کند.می هدایت آن در موجود آموزشی هاینظام و جامعه یک

 آموزشی بنای معماری به، اموزشی طراحی چون هاییفعالیت انجام با که آنجا آموزشی از

 مبادرت یادگیری محیط ترمیم به خاطران به هستند و آموزش مهندسان، پردازندمی

 هایموقعیت که در تفاوت این با روند؛می شمار هب یادگیری پزشکان واقع در، ورزندمی

 از ترمتنوع و دشوارتر بسیار مراتب به تشخیص و طراحی قبیل از هاییفعالیت آموزشی

                                                                                                                                        
1. Abrams 
2. Mat 
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 برای تنها پزشک و مهندس اصطالح از استفاده سبب همین به، است های دیگرموقعیت

 (.9461، و تقوی یمک ( است گرفته استفاده قرار مورد تشخیص و طراحی مفاهیم درک

 از آموزشی فناوری مفهوم گذر با که دریافت توانمی فوق مراحل در تأمل قدری با

 آموزشی یهانظام در آن اهمیت "اجتماعی یهانظام " مرحله به "وسایل و ابزار" مرحله

 که کسانی برای آموزشی نیز فناوری مفهوم درک، تکامل این کنار در است. یافته فزونی

 وارد آن به تازه که کسانی حتی و، دهندمی قرار بررسی مورد آنرا رشته ینا از خارج

 فناوری متخصصان از بسیاری که است دلیل همین به است. شده دشوارتر، اندشده

 این درک از، آموزشی فناوری تخصصی در مباحث طرح از پیش تا کوشندیم آموزش

 (.1191، و همکاران 9کنند )فیلیپ حاصل اطمینان، دیگران سوی از مفهوم
 فناوری برای هم (9433، ابطحی و موسوی ترجمه، دیویس از نقل 9693 (، لومزدین

 و یک آموزشی فناوری عنوان با را انها توانمی که شمردیمبر  متفاوت معنای دو آموزشی
 و است افزاری سخت رویکرد اساساً یک آموزشی فناوری داد. تشخیص یکدیگر از دو
است  افزاری نرم رویکرد یک دو آموزشی فناوری دارد. تاکید آموزشی یلوسا اهمیت بر
گالزر و  دارد. اشاره رفتار آگاهانه و مستقیم شکل در یادگیری اصول از گیریبهره به و

 کندیم مطرح را سه آموزشی فناوری (.9433، ابطحی و موسوی ترجمه 1113 (1هنافین

، دو و یک آموزشی هاییفناور افزاری و نرم افزاریسخت کرد روی از ترکیبی را آن و
 از ناشی حل مشکالت به که است مفهومی گذار پایه، سه آموزشی فناوری .داندیم

 برای خود قابلتی توسعه و رشد، بقاء نیز و آموزشی حرفه و اموزشی نظام یک نیازهای

 گانه سه یهابهجن و آموزشی فناوری نوع سه این مقایسه با کند.می تغییر کمک با انطباق

 توانیم، شد مطرح این از پیش که مساله( حل، افزار نرم، افزار )سخت آموزشی فناوری

 نرم جنبه اموزشی دو فناوری، افزاری سخت جنبه یک آموزشی فناوری که دریافت

، نسب طباطبائی (گذاردمی نمایش به را مساله حل جنبه سه آموزشی فناوری و افزاری
9433.) 

 کاربرد، توسعه، حل راه طراحی، مشکل تحلیل" را آموزشی فناوری ریزر رابرت

 در عملکرد و یادگیری افزایش برای آموزشی و منابع هافرآیند یابیارزش و مدیریت

                                                                                                                                        
1. Philip 
2. Glazer & Hannafin 
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 شده گفته با تعریف زیادی حد تا تعریف این (.1199، 9)الهواری داندمی کار و آموزش

 قابل تفاوت است. مشابه 9663 لسا در آموزشی فناوری و ارتباطات انجمن سوی از

 کرده اشاره نیز کار و عملکرد به خود تعریف در ریزر که است آن دو تعریف این مالحطه

 باعث مدیریت و توسعه، طراحی، چون تحلیل هاییفعالیت وی عقیده بر بنا است.

 در و شوندمی نامیده نرم هایفناوری، هافعالیت این .اندشده آموزشی فناوری جذابیت

 افزارهای نرم و افزارها سخت و زودگذرند هاییفناور که، سخت هایفناوری کنار

 (.1191، 1)فرانسیز گیرندمی قرار، شوندمی شامل را آموزشی
 در آموزشی مؤسسات که است فرآنید هر برای فناوری کاربرد، آموزش در فناوری

 برای فناوری کاربرد اقعو در، آموزش در فناوری .دارند کار و سر آن با خود عملکرد

 هاییفرآیند و دیگر گزارش، ریزیبرنامه، مالی امور، بهداشت تغذیه چون هاییفعالیت

 دانشگاه یک در چنانکه، مثال برای کند.می پشتیبانی مؤسسات در را آموزش که است

 استفاده خاصی فناوری از دانشجویان نام ثبت انجام یا و تحصیلی صدور کارنامه برای

 به مدارس از بسیاری حاضر حال در .است آشکار آموزش در فناوری مفهوم، دشو

 تهیه، درس انتخاب چون هاییفعالیت آنها طریق از و هستند مجهز اییانهرا هاینظام

 دهندمی انجام را اموزان دانش تحصیلی وضعیت بررسی و، باالتر هایمقام برای گزارش

 آموزش در فناوری که باورند این بر برخی، دیگر از سوی (.9461، )یعقوبی و همکاران

 (9666بورگین ) مثال به عنوان گیرد؛برمی در نیز را آموزشی فناوری چون دیگری مفاهیم
 عمده بخش سه وی نظر به داند.می آموزش در فناوری از بخشی را اموزشی فناوری

 از برخی مدیریت و . سازماندهی9 :از عبارتند که دهندمی تشکیل را آموزش فناوری در

 از برخی . برآوردن1کشور ) یک آموزشی نظام کل تا مدرسه از (آموزشی هاینظام

، ارتباطی تجهیزات، اطالعات تدارک (مربیان یا معلمان و آموزشی نظام تکمیلی نیازهای
 فناوری معادل بخش ین( اتدریس و یادگیری فرآیند . تحقق4) یرهغ و هاپردازش واژه

شوند، یم روبرو اموزشی فناوری اصطالح با هنگامیکه افراد از یاریبس .است( اموزشی
 است. نزدیک "آموزش در فناوری" به مفهوم بیشتر که دارند خود ذهن در آنرا از مفهومی

 از مباحث برخی آموزشی و علمی محافل در، اوقات برخی که است سبب همین به

                                                                                                                                        
1. Al-Hawari 
2. Francis 
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 به و آموزش فناوری مفهوم بر توافق ودنب رشد. نمی نتیجه به اموزشی فناوری به مربوط

، عبادی (بیانجامد مشکالتی چنین بروز به توانیم آن کافی نداشتن شناخت، بهتر بیانی
9464.) 

 در فناوری یرتأث همین به بنا حاضر حال در که کنیم توجه نکته این به است الزم

 آمده وجود به) دبیران تدریس (آموزش در از فناوری استفاده بسوی رویکردی، آموزش

 هایجشنواره رویکرد برگزاری این نمود .بردیم پیش به را خود کار انبوه و آهسته که

 روش توان هایجشنواره و ایحرفه و فنی هایآموزش در الکترونیکی محتوای تولید

 مشترک اهداف جمله از است. متوسطه دوره در اطالعات فناوری از استفاده با تدریس

 امر در معلمان بین در باور ایجاد و، تشویق، ترغیب می به، هاوارهجشن این اجزای

 تولید فرهنگ تولید گسترش و توسعه، الکتریکی محتوای تولید و افزارها نرم از استفاده

 فناوری .کرد اشاره یاددهی و یادگیری فرآیند در فناوری این از استفاده و محتواها

 کیفیت بهبود، آموزشی نظام مکمل قشن در نوین رویکرد یک عنوان به اطالعات

 فناوری از استفاده با دانش انتقال، تدریس هایبه شیوه بخشیدن تنوع، تدریس

 آموزش و العمرمادام آموزش – خودکار مستمر آموزش ساختن فراهم، ایچندرسانه

 به توجه، تحصیل دوره کردن کوتاه آموزش زمان کردن کوتاه، دسترس در همیشه

 عمل جمعی آموزش مشکالت با مقابله در آموزش کردن انفرادی، فردیاستعدادهای 

 جریان یک و برنامه یک، فرهنگ یک وپرورشآموزش در اطالعات فناوری کند.می

 (.1199، 9)کانیا است آموزشی

 در اطالعات فناوری تلفیق اوج نقطه اینکه برای باشد عالیمی تواندمی موضوع این

 در معلمان پس است. دبیران و معلمان آن توسط نهخردمندا بکارگیری و آموزش

 (.9463، فر یانباقر (دارند  محوری نقش اطالعات فناوری بکارگیری
 در یادگیری اهداف اختیار در تکنولوژی که جایی، مؤثر هاییادگیری ایجاد برای

 و احتیاجات پایه بر مبتنی حساس مواقعی که در هستند معلمان تنها، است مدرسه

 ریزیدر برنامه را اطالعات فناوری هایتکنیک، آموزان دانش یادگیری هایشیوه

 نمودهای بایستمی تدریس و آموزش برای که است معلم این .برندیم بکار تحصیلی

 شواهد .کند تجربه را تدریس جدید یهاروش بایستمی بنابراین کند. استفاده فناوری

                                                                                                                                        
1. Cania 
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 تفکر نوع و تدریس فنون که دارد آن از ننشا، تحقیقاتی هایبررسی از آمده بدست

 یرتأث آموزان دانش پیشرفت نتیجه در و اطالعات بکارگیری فناوری برروی معلمان

 (.9461، دارد )مکی و تقوی بسزایی

 روش
یادگیری  و یاددهی فرآیند در اطالعات با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی فناوری

گذشته نگر؛ ، روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، پردازدآموزگاران می دیدگاه از
قیاسی و ، کاربردی؛ بر حسب منطق اجرا، تصمیم گرا؛ بر حسب هدف، برحسب نتیجه

کمی؛ بر حسب ، مقطعی؛ بر حسب نوع داده، استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای پژوهش
ها و یا ماهیت و روش ای؛ برحسب روش گرداوری دادهکتابخانه، محیط پژوهش

 پیمایشی و برحسب میزان تمرکز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود.-توصیفی، پژوهش
. نمونه است تهران شهر دختران متوسطه مدارس معلمانآماری شامل کلیه  جامعه

تصادفی ساده به _ایپژوهش با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه
دآوری اطالعات از پرسشنامه این پژوهش برای گر در نفر انتخاب شد. 11تعداد 

استفاده شد. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش شامل 
سابقه کار و بخش دیگر ، سن، تحصیالت، ها نظیر جنسیتمشخصات عمومی آزمودنی

 ها برای سؤال:برای گردآوری داده
؟ دهندیم نشان خود از دوره به نسبت واکنشی چه کنندگان شرکت واکنش: اول سطح
 91 تا 9 های گویه شامل
 را خود یادگیری قادر چگونه و، اند یادگرفته را چیزی چه عمالً یادگیری: دوم سطح

 کنندگان شرکت یادگیری سنجش برای آزمون پس و آزمون پیش از دهند؟ استفاده نشان

 ات 93 های گویه شامل شود. طراحی باید محتوای دوره با متناسب نی آزمو که، دوره در
13 

 آموزشی دوره، آموزش نفعان ذی راه از رفتار و کار در تغیرات بررسی رفتار: سوم سطح

 است؟ شامل داشته دوره در کننده شرکت کارکنان رفتار شغلی بر مدتی بلند تاثیرات چه

 41 تا 11 های گویه
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 یااستفاده چه سازمان، سازمان کل در اثرات و مدارک، اسناد بررسی نتایج: چهارم سطح
 تا 44 های گویه کدامند؟ شامل هادوره سازمانی و تاثیرات، است برده آموزشی دوره از

31. 

، 4نظری ندارم = ، 3موافقم= ، 1موافقم =  کامالًای لیکرت )که با مقیاس پنج درجه
 ( تنظیم شده است.9مخالفم=  کامالًو  1مخالفم= 

صوری و محتوایی استفاده شد  از روایی، برای تعیین روایی پرسشنامه، در این مقاله
به این صورت که پس از طراحی پرسشنامه بعد از مطالعات انجام شده در مبانی و 

متخصصان و ، چندین نسخه از آن در اختیار تعدادی از اساتید، مطالعات اکتشافی
کارشناسان ذیربط قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصالحی خود را در 

سشنامه و گویه های آن بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصالح ارتباط با پر
پرسشنامه مزبور در اختیار استاد راهنما قرار داده شد و ، برای اصالح نهایی، پرسشنامه

 شد. ییدتأروایی صوری و محتوایی پرسشنامه ، های الزمپس از حذف و اضافه
کرونباخ استفاده شد به این  برای بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از روش آلفای

نفری از جامعه آماری به صورت ازمایشی  41صورت که ابزار تهیه شده روی نمونه 
مورد  1-4اجرا و نتایج آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول شماره 

بررسی قرار گرفت و معیار پذیرش ابزاز به دست آمدن حداقل ضریب آلفای کرونباخ 
 که مقادیر به دست آمده حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. بود 11/1

 هایافته
برای توصیف ، تحقیق سؤاالتحاصل از پرسشنامه و متناسب با  یهادادهبرای تحلیل 

وضعیت موجود و دسته بندی نمونه هاز نظر صفات مختلف و توصیف متغیرهای 
گرایش  های، شاخصدارنمو، درصد، ی آمار توصیفی هچون فراوانیهاروشتحقیق از 

، گرایش پراکندگی )انحراف استاندارد های، شاخصمد(، میانه، مرکزی )میانگین
ضریب کشیدگی( استفاده شد. از ، ضریب کجی، بیشینه، کمینه، دامنه تغییرات، واریانس
ها )پارامتریک یا ناپارامتریک( استفاده شد. برای نیز برای انتخاب نوع آزمون K-Sآزمون 

جهت مقایسه  یانمونهتک  tهای تحقیق از آزمون ها و پاسخ به سوالاط از دادهاستنب



 9317 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        272

گیری های تحقیق با بهرهتفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه در هر یک از مولفه
 استفاده شد. SPSS یآمارافزار نرماز 

در  یاونهنمهای تحقیق از آزمون تی تک ها و پاسخ به سوالبرای استنباط از داده
 استفاده شد. SPSS یآمارافزار نرمگیری از تحقیق با بهره هایهر یک از پرسش

 اطالعات هایفناوری اثر بر معلمان نظر متغیری تک . آزمون1جدول 

 آموزاندانش یادگیری و یاددهی فرآیند در 

 4اعتبار آزمون= 
t هایانگینمتفاوت  سطح اطمینان درجه آزادی 

14.331 96 1.19 9.93111 

 14.331دهد که میانگین نمونه تصادفی با توجه به اطالعات جدول فوق نشان می
و با سطح اطمینان  96از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی  tواحد 
1.19 ،t  درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین  9است. فقط  1.99جدول مساوی

از  تربزرگ( 14.331محاسبه شده ) tانس باشد. بنابراین چون نمونه و جامعه ناشی از ش
t ( است. به عبارتی از نظر معلمان1.99جدول ) ، اثر فناوری اطالعات در فرآیند یاددهی

 و یادگیری دانش آموزان مؤثر است.

 واکنش  -تک متغیری نظر معلمان در سطح اول t. آزمون 2جدول 

 آموزاندر فرآیند یاددهی و یادگیری دانش 

 4اعتبار آزمون= 
t هایانگینمتفاوت  سطح اطمینان درجه آزادی 

13.434 96 1.19 9.11191 

 14.434دهد که میانگین نمونه تصادفی با توجه به اطالعات جدول فوق نشان می
و با سطح اطمینان  96از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی  tواحد 
1.19 ،t درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین  9است. فقط  1.99 جدول مساوی

از  تربزرگ( 13.434محاسبه شده ) tنمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 
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t ( است. به1.99جدول ) و یاددهی فرآیند در واکنش - اول سطح، معلمان نظر از عبارتی 
 است. مؤثر آموزان دانش یادگیری

 نوع یادگیری  -تک متغیری نظر معلمان در سطح اول tن . آزمو3جدول 

 در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

 4اعتبار آزمون= 
t هایانگینمتفاوت  سطح اطمینان درجه آزادی 

96.346 96 1.19 9.13191 

 96.346دهد که میانگین نمونه تصادفی با توجه به اطالعات جدول فوق نشان می
و با سطح اطمینان  96انگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی از می tواحد 
1.19 ،t  درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین  9است. فقط  1.99جدول مساوی

از  تربزرگ( 96.346محاسبه شده ) tنمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 
t ( است. به1.99جدول ) فرآیند در نوع یادگیری – اول سطح، مانمعل نظر از عبارتی 

 است. مؤثر آموزان دانش یادگیری و یاددهی

 در تغیرات )بررسی رفتار یادگیرندگان -تک متغیری نظر معلمان در سطح اول t. آزمون 4جدول 

 آموزش( در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان نفعانذی راه از رفتار و کار

 4اعتبار آزمون= 
t هایانگینمتفاوت  سطح اطمینان ه آزادیدرج 

91.131 96 1.19 9.91916 

 91.131دهد که میانگین نمونه تصادفی با توجه به اطالعات جدول فوق نشان می
و با سطح اطمینان  96از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی  tواحد 
1.19 ،t  دارد که اختالف بین میانگین درصد احتمال  9است. فقط  1.99جدول مساوی

از  تربزرگ( 91.131محاسبه شده ) tنمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنابراین چون 
t ( است. به1.99جدول ) بررسی رفتار یادگیرندگان – اول سطح، معلمان نظر از عبارتی( 

 دانش یادگیری و یاددهی فرآیند در آموزش( نفعانذی راه از رفتار و کار در تغیرات

 است. مؤثر آموزان
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، اسناد )بررسی نتایج یادگیرندگان -تک متغیری نظر معلمان در سطح اول t. آزمون 5جدول 

 کل سازمان( در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان در اثرات و مدارک

 4اعتبار آزمون= 
t هایانگینمتفاوت  سطح اطمینان درجه آزادی 

14.111 96 1.19 9.93941 

 14.111دهد که میانگین نمونه تصادفی ا توجه به اطالعات جدول فوق نشان میب
و با سطح اطمینان  96از میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی  tواحد 
1.19 ،t  درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین  9است. فقط  1.99جدول مساوی

از  تربزرگ( 14.111محاسبه شده ) tبراین چون نمونه و جامعه ناشی از شانس باشد. بنا
t ( است. به1.99جدول ) بررسی نتایج یادگیرندگان – اول سطح، معلمان نظر از عبارتی( 

 مؤثر آموزان دانش یادگیری و یاددهی فرآیند در کل سازمان( در اثرات و مدارک، اسناد

 است.

 گیرینتیجهبحث و 
 شهر دخترانه اول( )دوره متوسطه مدارس معلمان میهای تحقیق از جامعه آماری تماداده

ها و پاسخ به برای استنباط از دادهبا استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و  تهران
استفاده شد. بنابراین با توجه به شواهد  یانمونههای تحقیق از میانگی تی تک سوال

و انتظار تحقیق مشاهده گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر مطابق با پایه نظری 
 شده و نتایج زیر به دست آمد.

 کارگیری به بر تاثیرگذار عوامل عنوان با پژوهشی در، (9463) سجادی و سعیدی

 طور به که داد نشان پژوهش نتایج داشتند بیان اثربخشی آن و آموزش در فناوری و رایانه

 مند عالقه ایرایانه و وریفنا ابزارهای طریق از یادگیری به آموزان زبان بیشتر، کلی

 عدم، باشد طریق این از یادگیری به آنها عالقه عدم باعث توانندمی که عواملی اما، هستند

 عدم و، زبان آموزش مرکز یا موسسه در امکانات کمبود، فناوری آنها با ابزارهای آشنایی

 ارتقای و بردپیش برای، نهایت در .است این طریق از آموزش به مدرسان تسلط و آشنایی

 موانع رفع راهکارهایی برای، فارسی زبان آموزش منظور به فناوری کارگیریِ به کیفیت

 .است شده ارائه زمینه این در موجود
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 در فناوری کاربرد اصلی عوامل عنوان تحت ایمقاله در، (9464) همکاران و عنایتی

، کوتاه زمانی طی رد اطالعات و ارتباطات فناوری :که داشتند بیان آموزش فرآیند
 امروزه شود. مدرن تبدیل جوامع دهنده تشکیل اساسی اجزای از یکی به است توانسته

 از بخشی عنوان به آن مفاهیم و هامهارت بر تسلط و اطالعات و ارتباطات فناوری درک

 داد نشان هااست. یافته گرفته قرار توجه مورد جوامع این وپرورشآموزشمرکزی  هسته

 که دارد قرار مهم عامل دوازده در، توسط معلمان آموزش فرآیند در فناوری ردکارب که

 از اتالف جلوگیری و تدریس فرآیند در فناوری کاربرد از: است عبارت اصلی عامل

 به معلمان برای تدریس فرآیند در فناوری آموزش دوره برگزاری نتیجه . دراستوقت 

 پیشنهادات جمله از اطالعات فناوری از تفادهاس در آنها و عملکرد دانش ارتقاء منظور

 .است راستا این در امور بهبود برای عملی

 چارچوبی پاتریک: کرک الگوی عنوان با پژوهشی در (9461) همکاران و چنگیز

 که داشتند بیان خدمت ضمن و مدت کوتاه آموزشی یهابرنامه اثربخشی ارزشیابی برای

، خدمت ضمن سازمانی و درون یهاآموزش یابیارزش در پرکاربرد الگوهای از یکی
 و الگو این قوت نقاط با که است الزم کاربران .است پاتریک کرک سطحی چهار الگوی
 الگو خصوصیات بیان مقاله این از هدف باشند. آشنا الگو این کاربرد هایزمینه و شرایط

 این بر نظران صاحب دیگر که است بندی انتقاداتی جمع و پاتریک کرک نظر اساس بر

 در است. اشاره شده گرفته انجام الگو این بر که اصالحاتی به انتها در .اندنموده وارد الگو

 تعداد اینترنتی جستجوی در .شد یافت زمینه این در کتاب 1ی، اکتابخانه منابع جستجوی

 سطح 3 رد شواهد گردآوری به الگو این آمد. دست به دانلود قابل نامهپایان 6 و مقاله 93

 دارای مدل این کند.می تاکید آموزشی هایبرنامه بخشی اثر مورد در قضاوت برای

 با .اندشدهتعیین  الگو کاربران توسط هافرض پیش این غالب، است فرض پیش چندین

 شده وضع یهافرض پیش با است شده وارد الگو این بر که انتقاداتی از بعضی حال این

 را دیگری سطوح الگو این توسعه برای نظران صاحب از عضیب ارتباط است. در آن بر

 نگرفته قرار پذیرش مورد پاتریک توسط کرک پیشنهادات این ولی .اندداده پیشنهاد هم

 .است

 فناوری کارگیری به سطح مطالعه عنوان با پژوهشی در، (9469) همکاران و زمانی

 مبتنی پذیرش الگوی مبنای بر اناصفه استان دولتی یهادانشگاه استادان توسط اطالعات
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 به سطوح هدف مطالعه با پژوهش این در که کردند اعالم تطبیقی بررسی یک عالقه: بر

 مبنای بر اصفهان شهر دولتی یهادانشگاه استادان توسط اطالعات فناوری کارگیری

 اساس بر سطوح این تطبیقی بررسی به، "3سی بام "پذیرش مبتنب بر عالقه  الگوی

 نتایج است. نوع دانشگاه( پرداخته و رشته نوع و )جنسیت شناختی جمعیت لعوام

دانشگاه  استادان بیشتر، عالقه بر مبتنی پذیرش الگوی به ارجاع با (9داد:  نشان تحقیق
)یعنی آمادگی تا استفاده عادی( از به کارگیری فناوری  1تا  1( در سطوح 91.6%)

استادان دانشگاه اصفهان نسبت به ، نسبت به مرد( استادان زن 1اطالعات قرار دارند؛ 
علوم انسانی نسبت به استادان  یهارشتهو استادان ، صنعتی و علوم پژشکی یهادانشگاه

( سن 4از به کارگیری فناوری اطالعات قرار دارند؛ و  ترییینپادر سطح  هارشتهسایر 
 آنها ندارد.استادان رابطه معنی داری با سطح به کارگیری فناوری توسط 

 مربیان همه به، آمده بدست نتایج و تربیتی اندیشمندان و بزرگان نظرات به توجه با 

 :شودیم پیشنهاد زیر نکات، عرصه تربیت پژوهشگران و تربیت و تعلیم
 از استفاده با آموزان دانش سازگاری و اینترنت موضوع با رابطه در تریبیش تحقیقات 

 .باشد دیگر جوامع به تعمیم قابل آن تا نتایج شود انجام بزرگتر اینمونه

 آموزان دانش زندگی بر آن تاثیرات و اینترنت با رابطه در تحقیقات انجام برای 

 .گیرد صورت در تریکامل و بهتر تحقیقات تا صرف شود بیشتری هایبودجه هایهزینه

 باید معلمان طتوس آن استفاده و یسازگار و اینترنت با رابطه در باید بیشتر امروزه 

 مورد متغیرهای شدن روشن با زیرا گیرد قرار بررسی موضوع مورد این مختلف هایجنبه

 .داد ارئه تحقیقات بعدی برای را بهتری کارهای راه توانمی آن در نظر

 از استفاده بودن مشکل و خانگی اینترنت به دبیران تمام دسترسی عدم به توجه با 

 کامپیوتر سایت برای مکانی مدارس محیط در که شودهاد میپیشن نتهاکافی در اینترنت

 دسترسی اینترنت به به راحتی بتوانند دبیران همچنین و آموزان دانش تا شیود ساخته

 .باشند داشته

 گرددمی پیشنهاد اینترنت از استفاده به آموزان دانش مطالعاتی نیاز به توجه با 

 مقاالت بتوانند دبیران و آموزاندانش تا اشندب اینترنت مجهز به شهر سطح هایکتابخانه

 .نمایند کسب آنجا از را خود علمی
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 نظر از گذاشت. خواهد شگرف تأثیر اقتصادی مختلف هایزمینه در اطالعات فناوری 

 با پس است. برتر و نو کیفیتی با جدید مشاغل ایجاد فناوری موجب این یتوسعه اشتغال

 بیشتر آنها شغلی آینده این فناوری با معلمان کردن آگاه و معل این با آموزان دانش آشنایی

 .شودمی تضمین

 برخوردار آن از ارتباطات و اطالعات فناوری هایپدیده که مهمی هایویژگی از یکی 

 تسهیل محیط با انسان چنین هم، انسان با انسان ارتباط شودباعث می که است این، است

 .یابد ارتقاء و یافته

 که پویا ارتباط برقراری توانایی و پذیریقدرت دلیل به ارتباطات و العاتاط فناوری 

است.  برخوردار دانش انتقال در مهمی هاینقش از باشید آموزان داشته دانش با تواندمی
 آموخت. آموزان به دانش را فناوری این باید دانش انتقال در تسهیل برای پس

 روست. به رو روزافزونی عظیم التتحو با یکم و بیست قرن در جهان امروزه 

 بیشتر رفاه به طرف یک از که نیازهایی، آفرینندمی نیازهای جدید و هادانش که تحوالتی

 به روز، تحوالت این افزاید.آنها می مشکالت به دیگر طرف از و کندمی کمک جوامع

آشنایی با  زومل و ترسنگین را اجتماعی یهاسازمان و نهادها وظایف و مسئولیت بار روز
 سازد.می الزامی را "اطالعات هایفناوری"

 بسیار تحوالت بروز موجب، آن سریع تغییراتی و اطالعاتی جدید هایفناوری کاربرد 

 بویژه اطالعاتی و ارتباطی یهاشبکه است. شیده آموزش یادگیری و هایجنبه کلیه در

 پیش از آن سیطوح تمام را در شاگرد و معلم میان تعامل و سنتی آموزش چهره اینترنت

 ما برای را فناوری افزون روز اهمیت امر این اندکرده دگرگون دانشگاهی تا دبستانی

 .سازدروشن می

 هاییفناور شود.می افراد در جدید نیازهای و ایجاد باعث جامعه در تغییرات 

 سییواد به که تیصییور در کند.می ایفا نیازها این در زمینه مهمی و حیاتی نقش اطالعات

 .یافت نخواهند وجه توسعه هیچ به اطالعات فنآوری شود توجه افراد عموم اییانهرا

 سازگاری عدم باعث که عواملی و اینترنت منفی تاثیرات از اینکه برای که است بهتر 

 دانش کامل راهنمایی چنین هم و والدین به کامل آگاهی شودیم آن با آموزان دانش

 .ودش داده آموزان
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 پیشنهادهای ، است داشته حاضر پژوهش در پژوهشگر که هایییتمحدود به توجه با
 تحت تحقیقی :شودمی پیشنهاد نمایند تحقیق این حوزه در مایلند که افرادی به ذیل

 در "شناخت فرا راهبردهای با مشارکتی یادگیری و اطالعات فناوری رابطه" عنوان همین

 .شود مقایسه حاضر تحقیق با آن نتایج و انجام کشور دیگر هایاستان تهران و شهر
 خودنظم و روانی سالمت بر آموزشی فناوری بکارگیری یرتأث " عنوان تحت پژوهشی

 تحت پژوهشی .شود مقایسه حاضر تحقیق با آن و نتایج انجام "اموزان دانش جوئی

 مشاهده و احبهمص مانند اطالعات آوری جمع یابزارها دیگر از استفاده با عنوان همین

 شود. مقایسه حاضر تحقیق با نتایج آن و انجام

 منابع
 فناوری از استفاده وضیعیت مورد در پیمایشی (.9436مهدیه. )، محمدیمهناز؛ دوست، اخوان

 .تهران شهر دبیرستانهای در الکترونیکی نشر و زمینه آموزش در ارتباطات و اطالعات

 .9، (1)، 914-919، فناوری و دانش مجله

 یمطالعهانسانی ) منابع هاییاستراتژ تدوین(. 9433سیدمحمد. )، حسین؛ موسوی، ابطحی
 انسانی منابع مدیریت یهاپژوهش فصلنامهکشور(.  معنوی نهای سازما از یکی موردی:

 .14-9ص ، 9433 تابستان، 4 شماره، اول سال، حسین )ع( امام جامع دانشگاه
 رشد ماهنامه .تفکر هایمهارت آموزش در فناوری رد(. کارب9463مهدی. )، فر باقریان

 .3شمار ، 9463سال ، آموزشی تکنولوژی
 .شناسان جامعه انتشارات :تهران اول. چاپ .فناورانه شناسی جامعه(. 9461محمدرضا. )، توکل

 وفاداری بر( اینرسی) تفاوتی بی و رضایت تأثیر(. 9461. )شهناز، زاده نایب؛ فاطمه، خواجویی
 .39-16(، 96)3 ،بازاریابی مدیریت(. همراه تلفن گوشی: موردی مطالعه) یمشتر

 نشر :دوم چاپ، همیاری طریق از یادگیری با آشنایی(. 9433. )محمد .ملکان طیب؛، رستگار

 .نیا
 دوم جلد دهخدا؛ انتشارات تهران: .تربیتی شناسیروان(. 9433محمد. )، رضوی

(. 9464احمد. )، ودادی مهدی؛ محمد، موسوی محمدحسین؛، حسن؛ رحمتی، متین زارعی
 مدیریت فصلنامهکشور.  فرهنگی یهاسازمان در مدیران شایستگی مدل طراحی

 .3 شماره، دوم سال ؛دولتی هایسازمان
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یر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان تأث(. 9461بیژن. )، شفیعی
نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، نپایا. شعب بانک ملی شهرستان لنگرود

 گرایش: بین الملل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
 .مدیری و آموزش در نوین آوریهایفن کاربرد به نگاهی (.9433فهیمه. )، اسالمیه اکرم؛، شریفی

 سبز. فرهنگ :تهران

ریان: مورد پژوهی: (. طراحی و تبیین مدل فرآیندی وفاداری مشت9433محمد. )، نسب طباطبائی
 .944-911، 1شماره ، 9سال ، های بازرگانینشریه کاوش، خصوصی یهابانک

 فناوری توسعه موسسه :تهران .وپرورشآموزش و اطالعات فناوری(. 9464رحیم. )، عبادی

 .آموزشی در مدارس
 .9131، رسالت روزنامه .تربیت و تعلیم حوزه در اطالعات (. فناوری9433زهره. )، غفاری

 تئوری از با استفاده انسانی منابع استراتژی (. تدوین9469سونیا. )، جاللی و داریوش، زاده غالم

 مدیریت فصلنامۀ (.کویر .پروفیل رنگین شرکت :موردی )مطالعه استراتژیک مرجع نقاط

 .91شماره ، 4 دوره، دولتی
 .فرزانگی آیین یجلهم کارآمد. وپرورشآموزش هایویژگی (. بررسی9436حسین. )، پور معین

 سازمان .91 ج
 .مانی .اصفهان وپرورشآموزش

 بازار در (crm) مشتری با ارتباط مدیریت نقش (. بررسی9461سارا. )، منوچهر؛ تقوی، مکی

 .ملی رویکرد با کاربردی مدیریت و اقتصاد کنفرانس سومینمند.  رابطه یابی
 مدیریت (. الگوی9461مرضیه. )، وادیج و الههدایت، عسگری فاطمه؛، رهی مریم؛، یعقوبی

 علوم دانشگاه هاییمارستانب در ساختاری معادالت مدل از با استفاده مشتری با ارتباط

 .9113-9119؛ (1)91، اطالعات سالمت مدیریت فصلنامه، اصفهان پزشکی
Abrams, E., Southerland, S. A. & Silva, P. C. (2016). Inquiry in the classroom: 

realities and opportunities (PB) (Contemporary Research Education), UK: 
Information Age Publishing 

Al-Hawari, M. A. (2011). Automated service quality as a predictor of customers' 
commitment: A practical study within the UAE retail banking context, Asia 
Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23 (3), pp. 346-366. 

Bandura, A; Lock, Edwin A (2013). Negative Self-Efficacy and Goal Effects 
Revisited. Journal of Applied Psychology, Volume 88, Issue 1:87-99 

Chen, C.-M., S. H. Chen, et al. (2014). The destination competitiveness of Kinmen's 
tourism industry: exploring the interrelationships between tourist perceptions, 
service performance, customer satisfaction and sustainable tourism. Journal 
of Sustainable Tourism 19(2): 247-264. 

Clark, R. c., & Mayer, R. E. (2013). E-learning and the science of instruction. San 
Francisco, CA: Pfeiffer. 



 9317 بهار/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در        222

Cania, L. (2016). The impact of strategic human resource management on 
organizational performance. 

Francis, H. (2015). The information seeking behavior of social science faculty, The 
University of the West Indies. Augustine, 31(1), 132-142. 

Jamshidi, M.H.M., Rasli, A. & Yusof, R. (٢١٠٢). “Essential competencies for the 
supervisors of Oil and Gas industrial companies, Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, ٠١, pp. ٨٧٠ – ٨٦٣. (Elsevier) The ٢١٠٢ International 
(spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology 
Management. 

Jensen, KIous Bruhn (2011). Internet methodologies and the Online/Offline Divide. 
In: The Handbook of Internet Studies. Mia Consalvo and Charles Ess (Eds). 
Blackwell. United Kingdom: Publishing Ltd. 

Lings, I. & Greenley, G. (2010). Internal Market Orientation and Market-Oriented 
Behaviours. Journal of Service Management, 3 (21), 321-343. 

Mat Som, A. P. et al. (2016). A Critical analysis of Tourist satisfaction and 
Destination Loyalty. Journal of Global Management. Vol. 2. No. 1. Pp. 178-
183. 

Philip PJ, Kumar R, Choudhary N. (2012). Relationship between Organizational 
Citizenship Behavior and Organizational Justice at Work Place. Ninth AIMS 
International Conference on Management, 1-4, 2012; 1215-1221 

Tortosa, V., Moliner, M. &Sanchez. (2009). Internal Market Orientation and 
Influence on Organizational Performance. European Journal of Marketing, 
11 (43), 1435-1456. 


