
 

 

   



    فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
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 يو نقش آن بر ارتقا يعلم اتيه سيتدر يكردهايرو ليتحل
  ينور خراسان شمال اميپ دانشگاه انيدانشجو هايمهارت

   
  ١مرجان معصومي فرد

  ٢سيمين بيدي

 
  چكيده:

  

   انيدانشجو هاي مهارت يو نقش آن بر ارتقا يعلم اتيه سيتدر يكردهايرو ليحاضر تحل قيتحق يكل هدف

 يبــود. جامعــه آمــار ياز نوع همبســتگ يفيتوص قيتحق نيروش ا ،يپژوهش از نظر هدف كاربرد ني. اباشد يم ينور خراسان شمال اميپ دانشگاه

براســاس فرمــول  يباشــد. حجــم نمونــه آمــار ينفــر مــ ٩٠٠كه تعــداد آنهــا  باشد¬يم ينور خراسان شمال اميحاضر استادان دانشگاه پ قيتحق

ســاده اســتفاده شــده  يتصــادف يريــاز روش نمونــه گ ياز جامعه آمــار يانتخاب نمونه آمار ينفر به دست آمد. برا  ٢٧٠ ريكوكران به شرح ز

 از هــا فرضــيه منظــور بــه ها¬داده آوري جمع منظور به است شده استفاده اي¬انهكتابخ و ميداني هاي¬اطالعات از روش ياست. جهت گردآور

 يفيتوصــ يآمــار هــاي¬شده از روش يجمع آور يبدست آمده از پرسشنامه ها يداده ها ليو تحل هيزتج جهت. است شده  استفاده پرسشنامه

معــادالت  يچندگانــه و  مدلســاز ونيو رگرســ رســونيپ يهمبســتگ ياز آزمــون آمــار ياستفاده شده است. در سطح آمــار اســتنباط يو استنباط

 هــاي¬مهــارت يبر ارتقــا يعلم اتيه سيتدر يكردهاينشان داد كه رو قيتحق جياستفاده شده است. نتا Amosو  spssبا  نرم افزار  يساختار

دانشــگاه  انيدانشــجو هــاي¬مهــارت ياســتادمحور بــر ارتقــا سيتدر يكردهاينقش دارد. نقش رو ينور خراسان شمال اميدانشگاه پ انيدانشجو

  . ندياستفاده نما سيتدر كرديهر دو رو از دينشان داد كه اسات قيتحق جيمثبت و معنادار است. نتا ينور خراسان شمال اميپ

  

  .يخراسان شمال ان،يدانشجو هاي مهارت يو ارتقا ،يعلم اتيه سيتدر يكردهاروي: ها واژه ديكل
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معلمان بر عملكرد  يو سالمت روان يتفكر انتقاد ريتاث يبررس
  در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت آنان

  
  ٣محمدباقر اكبرپور زنگالني

  ٤زادهاعظم حاجي

 
  چكيده:

  

معلمان بر عملكرد آنان در آمــوزش و پــرورش شهرســتان پلدشــت اســت.  يو سالمت روان يتفكر انتقاد ريتاث يحاضر، بررس قيتحق يهدف كل

معلمــان شهرســتان پلدشــت  هيــپــژوهش كل ياست. جامعه آمــار يليتحل-يفيو از لحاظ روش و اجرا، توص يحاضر از نظر هدف كاربرد قيتحق

ساده اســتفاده شــده اســت.  يتصادف يرينفر بدست آمده و از روش  گ٢٧٠نه و براساس فرمول كوكران حجم نمو رنف ٩٠٠است كه تعداد آنها 

 ي) و عملكرد محقــق ســاخته اســت. بــرا١٩٧٢گلذبرگ ( ي)، سالمت روان٢٠٠٣( چتسير يابزار گردآوري اطالعات سه پرسشنامه تفكر انتقاد

 ص،يتلخــ يكــه بــرا بيــترت نيه شــده اســت. بــداســتفاد يو اســتنباط يفيتوصــ يآمــار يشــده از روشــها ياطالعات جمع آور ليو تحل هيتجز

از آزمــون  قيــتحق هــاي¬هيفرضــ ليــتحل يبــرا يو در ســطح اســتنباط يفيشده از روش آمار توصــ آوري¬جمع هاي¬داده ريو تفس بندي¬طبقه

معلمــان  يو ســالمت روانــ يكه تفكر انتقــاد دهد¬ينشان م قيتحق جي، استفاده شده است. نتاspss يآمار يبا استفاده از نرم افزارها ونيرگرس

  قرار گرفت. ديدارد و مورد تائ ريبر عملكرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان پلدشت تاث

  

  عملكرد. ،يسالمت روان ،يواژه: تفكر انتقاد ديكل
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 سيپرد ياحرفه تيترب يگروه آموزش يدرون يابيارز
   زيتبر اني(س) دانشگاه فرهنگ الزهرافاطمه

  
  * ٥هما رحماني

 ٦يويخد اسداهللا

 
  چكيده:

  

بــوده اســت.تحقيق حاضــر  »زيتبر انيالزهرا(س) دانشگاه فرهنگفاطمه سيپرد ياحرفه تيترب يگروه آموزش يدرون يابيارز«پژوهش  نيهدف ا

نفــر دانشــجو  ٣٢٠اســتاد و  ٨ رگروه،يمــد كيــپــژوهش شــامل  ياست. جامعه آمار يو از لحاظ هدف كاربرد يشيمايپ -يفياز نظر روش توص

 يبــه عنــوان نمونــه آمــار ياحرفه تيگروه ترب يعلم ئتيه يو تمام اعضا رگروهيمد يتمام شمار يريگاز روش نمونه ادهبوده است كه  با استف

 ياوش نمونــه گيــري طبقــهنفر دانشجو براساس جدول مورگان بــا اســتفاده از ر ١٧٤انتخاب شدند. در خصوص نمونه آماري دانشجويان تعداد 

و  تيريمــد ،يســازمان گــاهياهــداف، جا -١است شــامل شــش عامــل  ستييشدند. ابزار مورد استفاده چك ل ببه عنوان حجم نمونه انتخا ينسبت

 -ياددهيــ يراهبردهــا -٤نشــانگر  ٥مــالك و  ٣بــا  انيدانشــجو -٣نشــانگر  ١٦مــالك و  ٣استادان بــا  -٢نشانگر  ٢٢مالك و  ٧با  التيتشك

بــا  يو پژوهشــ يآموزشــ زاتيــامكانات و تجه-٦نشانگر  ٩مالك و  ٢با  يدرس برنامهو  يليتحص يهارشته -٥نشانگر  ٦مالك و  ٣با  يريادگي

 تحليلو  تجزيهنشــانگر از نظــر ميــزان مطلــوب بــودن مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. در  ٦٧مــالك و  ٢٢نشانگر است كه جمعا با  ٩مالك و  ٤

ــاي¬از روش هاداده ــت.  دهستفااتوصيفي رهماآ ه ــده اس ــل ييافتههاش ــا¬تحلي و  تتشكيالو  مديريت ،مانيزسا هجايگا اف،هدا كهداد  ننشا ه

 تمكاناو ا يدرســ يهاو برنامــه يليتحصــ يرشته هــا ي،گيرديا–هيدديا يهادهبرداشتند. استادان، را ارقر بمطلونسبتا  ضعيتدر و ننشجويادا

 ورتضراز  حكايت كه شد يابيارز بمطلوانـــ سطحدر  وهگر عمجمو. در  شدند  يابيارز بمطلونـــا ضعيتدر و شيزموآ– هشيوپژ اتتجهيزو 

  دارد.    شيزموآ وهگر ينا ضعيتو ءتقاو ار دبهبورفع نواقص و  جهتدر  يربطذ نمسئوالو  وهگر يعضاا بيشتر فعاليتو  شتالو 
 

  .يآموزش عال تيفيك ،ياحرفه تيترب ،يگروه آموزش ،يدرون يابي: ارزيديكل واژگان
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 ياثر بخش شيافزا ياثرگذار در راستا يكردهايرو يبررس
 دانش آموزان نيدر ب نيآموزش آنال

  
  *٧مژگان خانداني

 ٨اكبر جديدي محمدابادي

 
  چكيده:

  

در دســترس  يابزارهــا ياز تمــام ديــبا يريادگيــ يتــوان گفــت بــرا يشود ، در واقع م ياست كه با آموزش مستمر فراهم م ينديفرا يريادگي

 يبــاالخص آمــوزش هــا يحضــور ريــغ يشاهد گســترش آمــوزش هــا ،يارتباط يو توسعه روز افزون ابزارها يتكنولوژ شياستفاده نمود. با افزا

 نيبــ نيــدانــش آمــوزان اســت و در ا نيدر بــ يآموزشــ يهــا وهيشــ تيــموفق زانيم يبررس يريادگيموثر بر  يها مولفهاز  يكي. ميهست نيآنال

 يمطالعــه بررســ نيــا يتــوان گفــت هــدف اصــل يشــود. در واقــع مــ يشناخته م ،يآموزش نينو يها وهياز ش يكيبه عنوان  نيآنال يآموزش ها

بــر  يمبتنــ يمطالعه بصــورت مــرور نيدانش آموزان است،روش ا يريادگيدر  نيآنال ياز آموزش ها يدر جهت بهره مند يكاربرد يراهبردها

اســت. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام  يريادگيمختلف  يها وهيش يو اثربخش يريادگيمطرح شده در حوزه  يدگاههايو د يمطالعات كتابخانه ا

 نيلزم تعامــل بــمســت يريادگيــ نــدي) فراي(حضور كينمود كه، هانگونه كه در آموزش كالس يريگ جهينت نيتوان چن يها م افتهي ليشده و تحل

 ريــ يآمــوزش هــا گــريد ياز ســو رد،يــمورد توجــه قــرار بگ شياز پ شيب ديتعامل با نيا نيمعلم،خانواده و دانش آموزان است در آموزش آنال

امــر منــوط بــه عملكــرد معلمــان  نيــاســت كــه ا زاندانش آمو نيمختلف در ب يها زهيانگ جاديو ا يانعطاف آموزش كي جاديمستلزم ا يحضور

 يدانــش آمــوزان فــراهم آورنــد و از ســو يريادگيــمختلــف را جهــت  يمناسب، مشوق هــا طيبا فراهم كردن مح ديخواهد بود و خانواده هم با

  .ندينما يريگيدانش آموزان خود را مستمرا پ يريادگي نديفرا

  

  

  

                                                             
  گروه روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه پيام نور و آموزگار آموزش و پرورش استان دانشجوي - ٧
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  يكيالكترون يريادگي يايمزا يبررس
  

  *٩سميه نژاد شفيعي

 ١٠آزيتا سالجقه

 
  چكيده:

  

 كيــ يكــيكــه آمــوزش الكترون رفتيپــذ ديــگذشــته بــه دســت آمــده، با انيو بر اساس تجربه حاصل از آموزش كه در سال يكنون طيدر شرا

 هيشــب طيرا حذف كرده و با افــزودن شــرا يكيزيمعمول در آموزش ف يها تياز محدود ياريروش بس نيگردد، چرا كه ا يضرورت محسوب م

را فراهم نموده است. آموزش مجــازي نيــز بــه عنــوان شــيوه  يانتقال اطالعات آموزش يبرا يده آل و آرمانيا يطيمح ،يشده كمك آموزش يساز

مچــون اينترنــت و رايانــه، نسبتاً نوظهور به طـور جـدي ايـن هدف را دنبال مي كند. ايــن نــوع آمــوزش بــا بهــره وري از رســانه هــاي مــدرني ه

  آن پرداخته شود. يايمزا ي. در اين مقاله سعي شده است كـه به بررستفرصتهاي طالئـي را براي افراد ايجاد كرده اس
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دانش آموزان در  يروش آموزش مجاز يريادگي زانيم
  دوران كرونا

  
  *١١مريم رمضاني حميدابادي

 
  چكيده:

  

 ســتهيوافــر و دلســوزانه آنهــا شا يهاترشده است و تالش دهيچيروزها كار معلمان و جامعه بزرگ آموزش و پرورش دشوارتر و پ نيدر ااگرچه 

چراكــه  م،يو كمــك آنهــا هســت ثــاريا ازمنــديراه و در جبهه آموزش و پرورش مانند جبهــه درمــان، ن نيدر ا ياست؛ ول يگذارو سپاس  يقدردان

هــم  ديهــا و شــاماه نيــتر شود تا اپررنگ يستيبا يرحضوريغ يهاو كالس يمجاز يايحضور در دن نيآنها هستند و ا تيربو ت ميمتخصصان تعل

روش آمــوزش  يريادگيــ زانيــشود. هدف پــژوهش م يسپر يرانيا يهاجان و روح خانواده يسالمت يبرا ديخطر و تهد نيچند سال با كمتر نيا

اطالعــات و داده هــا از  يگــرد آور يباشــد. بــرا يمــ يلــيتحل-يفيبه صورت توصــ قيباشد.روش تحق يكرونا م ندانش آموزان در دورا يمجاز

 يمــؤثر بــرا كــرديرو كيــ ژهيــو يهــاتيبــا داشــتن مز يمجاز يريادگيدهد كه،  يشود. پژوهش حاضر نشان م ياستفاده م يروش كتابخانه ا

موجــب آن  ،يريادگيــمختلف به منظــور  يهاارائه فرصت ليبه دل نيباشد. همچن يوزشبه مواد آم يسهولت دسترس ،يريادگي ياثربخش شيافزا

 اديــ وهيشــ كيــهمــه افــراد بــه  رايتوجه شود، ز يبه طور مناسب زين رانيفراگ يفرد يهاتفاوتآموزش، به  تيجذاب شيشود كه در كنار افزا يم

  .رسديبه نظر م يضرور آموزش يمختلف برا يهااستفاده از روش ليدل نيهمو به  رنديگينم

  

  ،كرونايمجاز ،آموزشيريادگي: يديكل واژگان

  

  

  

  

                                                             
  نور اميدانشگاه پ يو روان شناس يتيگروه علوم ترب ،يكارشناس يدانشجو - ١١



    فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي

 ١، شماره پياپي ١٣٩٩سال اول، شماره اول، پاييز 

 

 

دانش  يريادگيبر  يآموزش مجاز يايو مزا بيمعا يبررس
  ييآموزان ابتدا

  
  *١٢مجيد اكبري

 ١٣اكبر جديدي محمدابادي

 
  چكيده:

  

-يفيانجــام شــد. روش پــژوهش از نــوع توصــ ييدانش آموزان ابتــدا يريادگيبر  يآموزش مجاز يايو مزا بيمعا يپژوهش به هدف بررس نيا

 يمقاالت علمي پيشينه نگاشته هاي مــرتبط بــا موضــوع، بررســ ياست. از طريق بررسي منابع مكتوب و جستجوي رايانه اي و مطالعه علم يليتحل

صــرف  ياجتمــاع يزمان هــر فــرد در شــبكه هــا شتريراد دارد و باف يدر زندگ ييبسزا ريتأث يمجاز يتهيه و تنظيم گرديد. در عصر حاضر فضا

برخــوردار اســت. فلــذا اگــر  ياديــز تيآن ها از محبوب انيدر م يمجاز يو فضا ستندين يقاعده مستثن نياز ا زين ييشود. دانش آموزان ابتدا يم

شــده  يريادگيــســرعت  شيروش موجب افزا نيشود. ا يم ياريدانش آموزان كمك بس يبه ارتقا سطح علم شوداستفاده  يفضا به درست نياز ا

 يشــود وقتــ يشــود و موجــب مــ يدر زمان كالس م ييباعث صرفه جو نيدهد. همچن يم شيمطالب را در ذهن افزا يادسپاريو مدت زمان به 

او بــه اشــتراك  يبــرا نترنتيا قيكه معلم از طر ييها لياز درس عقب نماند و فا ابدينتوانسته است در كالس حضور  يليبه هر دل يدانش آموز

 يمــاريب اميــروش هــا در حــال حاضــر مخصوصــاً در ا نيگذار تر ريو تأث نياز بهتر يعلت آموزش مجاز نيگذاشته است را مطالعه كند. به هم

نــوع  نيــا بيــو معا ايــمزا ،يكــيالكترون يهــا يريادگيــو  ينسبت به آمــوزش مجــاز ديشده است با گسترش د يمقاله سع نيكرونا است. در ا

  . ميينما انيرا ب يمجاز يآموزش ها ندهياز آ يآموزش ها را مشخص نموده و چشم انداز

  

  ييدانش آموزان ابتدا ،يريادگي ،ي: آموزش مجازيديكل كلمات

  

  

  

  

                                                             
  دو كرمان هيدانشگاه آزاد واحد انار و كارمند آموزش و پرورش اداره ناح يتيترب يارشد روانشناس يدانشجو - ٢١

 نور اميدانشگاه پ يو روانشناس يتيگروه علوم ترب ارياستاد -١٣


