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Background and Aims: The aim of this study was to designing a learning 

quality model based on Siemens Connectionism theory in universities executing 

distance Education. 

Methods: This was an applied research in terms of purpose and descriptive in 

terms of method and was survey type. The study population consist of all faculty 

members of distance education universities around the country that counts to 3380 

members. The sampling method in the qualitative phase was purposive sampling 

method (convenient), consist of 10experts in the field of distance Education and in 

quantitative phase, include stratified random sampling. The number of samples is 380 . 

To gather data, researchers used analytical documents method for non-interactive and 

self-made questionnaire was used in survey method. Validity was assessed by using 

confirmatory factor analysis. For data analysis Lisrel v 8.8 and for model fitting 

AMOS software were used. 

Results: There is a significant difference between the theoretical and empirical 

Average indicators of the effectiveness of Siemens Connectionism Theory indicators 

on the quality of learning in distance education. Difference between the theoretical and 

empirical Average was More than middle. The highest ranking belongs to the 

indicators of Ecosystem Learning and other indicators in order of importance and 

influence are learning network, interact, learn the elements of pressure and formation 

of learning nodes. 

Conclusion: To keep pace with global developments in the field of distance 

Education, there is a need to apply the Siemens Connectionism theory. And if this is 

done well, it can change into very useful elements in universities. 
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 طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس

 های مجری آموزش از دور  در دانشگاه 
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EDCBMJ 2017; 10(1): 51-63 

یفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی پژوهش حاضر طراحی الگوی کهدف  زمینه و اهداف:

 بود.های مجری آموزش از دور  زیمنس در دانشگاه

بوده  توصیفی و از نوع پیمایشیپژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر روش  :بررسیروش 

های مجری آموزش از دور کشور به تعداد  علمی در دانشگاه است.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت

گیری  صورت نمونه گیری در مرحله کیفی به بود. روش نمونه 5331-5331در سال تحصیلینفر 3383

ای نسبی  گیری تصادفی طبقه نفر از خبرگان آموزش از دور و در مرحله کمی شامل نمونه 53هدفمند شامل 

تعاملی از شیوه ها درروش غیر باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده نفر می383تعداد نمونه .بوده است

با   پرسشنامه اعتبار. است شده محقق ساخته استفادهاسنادی و درروش پیمایشی از پرسشنامه  -تحلیلی

وتحلیل  تجزیه برای و  AMOSافزار نرم کاربرد با الگو برازش. شد بررسی تأییدی عامل تحلیل استفاده از

 استفاده گردید.Lisrel v  8.80افزار ها از نرم داده
 

ی پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر انگیزه  ها نشان داد که فرضیه یافته: ها یافته

پیشرفت دانشجویان مورد تائید قرار گرفته است و دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه 

 داشتند. بیشتریطور معناداری، انگیزه پیشرفت  آزمون به کنترل در پس

توان نتیجه گرفت که آموزش خودکارآمدی در افزایش انگیزه پیشرفت  ن، میبنابرای: گیری یجهنت

 دانشجویان اثربخش است.
 

 گیری، ارتباط گرایی،آموزش از دورکیفیت یاد کلیدی کلمات 
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 مهمقد

 عرصه در جانبه همه تتحوال موازات به ویک، در قرن بیست

 بخش عنوان به آموزشی های نظام ،ارتباطات و اطالعات فناوری

 .]5[مواجه شدند جدیدی های چالش و مطالبات با جامعه از مهمی

 مسئله افزایش تقاضا برای فراگیری آموزش ،ها چالشیکی از این 

ای جهانی است که  پدیده بلکهمختص ایران نیست  که،است

در چنین شرایطی باید به . ]5[را فراگرفته استتر کشورها  بیش

ن هزینه ، آموزش برای همگان دنبال راهبردهایی بود که با کمتری

. آموزش ]3[باشد. آموزش از دور یکی از بهترین راهبردهاستمیسر

ای نسبتاً جدید در تاریخ آموزش عالی است که  از دور، پدیده

که برخی  طوری ، بهصورت روزافزونی مورد استقبال قرارگرفته به

های حضوری )سنتی( نیز استفاده از این نوع آموزش را  دانشگاه

در جهان کنونی توسعه و  .]4[اند های خود آغاز کرده در برنامه

های جامعه به  پوشش آموزش عالی برای تمامی مناطق و گروه

های باال و سایر  روش متداول حضوری و کالسیک به علت هزینه

لذا استفاده و  .]1[باشد پذیر نمی عمالً امکان یگموانع شغلی وزند

. تحقیقات ای برخوردار است یژهوتوجه به آموزش از دور از اهمیت 

. ]6[نشان داده است که آموزش از دور نیاز امروز یادگیرندگان است

مورد توجه اندیشمندان تعلیم و  توجه عنوان یک گزینه قابل و به

 نیز فراگیران و  بین در رایانه از . همچنین استفاده]7[تربیت است

جذابیت یادگیری از این طریق، توجه بسیاری از اندیشمندان را 
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. ]8[به یادگیری از طریق آموزش از دور به خود جلب کرده است

یافته است و هدف  توسعه هآموزش از دور از تحول تکنولوژی امروز

و تأکید آن انفرادی کردن آموزش با تأکید بر یادگیری نه تدریس 

اخیر  های دهه .  الزم به ذکر است که در]1[بر نتایج نه فرایند است

هستیم  نوین های پیشرفت فناوری و ظهور شاهد علی رغم اینکه

آموزشی  روش های همان نظام آموزش از دور ما  ولی متاسفانه

با  مطابق را خودش ونتوانست کرده حفظ را خودش گذشته

 van .]51[تغییر دهد شرفته امروزیهای دنیای متغیر و پی ویژگی

den Berg ،Stella  و Joffeآموزش از  رغم اینکه عقیده دارند علی

فرصت یادگیری و تحصیل در منازل و محل کار را فراهم  دور

کرده است اما به دلیل سرعت بسیار زیاد فناوری های نوین با 

 و . در این راستا مربیان]55[های متعددی مواجه شده است چالش

هایی  جدید  باید به دنبال پژوهش شرایط به پاسخ پژوهشگران در

های جدید در آموزش از دور باشند و  منظور کاربست نظریه به

کیفیت آموزش و یادگیری از این  موجبات تغییرات موردنیاز در

تواند مورد توجه  ها که می طریق را فراهم نمایند.یکی از این نظریه

 قرار گیرد، نظریه ارتباط گرایی زیمنس است.  

در چند سال اخیر به عنوان یک  که ارتباط گراییریه نظ

مورد توجه بسیاری از نظریه یادگیری جدید در محافل علمی 

توسط اولین بار اندیشمندان حوزه علوم تربیتی قرارگرفته است، 

Siemens وDownes  ارتباط گرایی،  دیدگاهاز  .]55[گردیدمطرح

، جدید های ارتباطو  ها گرهیادگیری عبارت است از فرایند خلق 

گیری  دهی و شکل فرایند شکل ،دیگر یادگیری عبارت به

 ها ارتباطحاصل  یادگیری را ارتباط گرایی .]53[هاست شبکه

معتقد  زیمنس .دانند می یادگیریها را  ارتباط، بلکه خود داند نمی

پیچیده و آشوب وار  های محیطیادگیری،  های محیطاست که 

آن را به یک مکانیکی تقلیل  توان ینموجه   هیچ هستند و به

یادگیری تعامل محور  . یادگیری  در نظریه ارتباط گرایی]54[داد

 ،(Behaviorism) رفتارگرایی Siemensعقیده به . ]51[است

 (constructivism) گراییسازنده  و (Cognitivism)شناخت گرایی

هنوز  متعلق به زمانی بودند کهیادگیری هستند که  سه نظریه

ایشان معتقدند  یادگیری تحت تأثیر تکنولوژی قرار نگرفته بود.

یادگیری در درون  این نظریه ها این است کهاصول اساسی  که

که بیرون از افراد هایی  یادگیریتوجهی به افتد و  میافراد اتفاق 

سرعت دانش، . در نظریه ارتباط گرایی ]56[ندارند افتد میاتفاق 

موجود،  های نظریهجود است. تمام مو های نظریهآشیل  پاشنه

. اند کردهپردازش دانش را به فردی که قرار است یاد بگیرد محول 

دانش معتدل باشد جواب  انتقال این الگو تا زمانی که جریان

سریع و  ازاندازه بیش انتقال دانش خواهد داد. زمانی که جریان

مکان ، ما نیازمند الگویی هستیم که به افراد اشود میپیچیده 

و این  سرعت و جریان، یاد گرفته و عمل کنند رغم علی، دهد می

 .  ]57[الگو را می توان در نظریه ارتباط گرایی مشاهده نمود

 دانش ارتباطیبر اساس تحلیل اسناد و مدارک، 

(ConnectiveKnowledge)  نظریه  شناختی معرفتبه عنوان بنیاد

صلی آن عبارتند از : ا های شاخص و است شده ارائه ارتباط گرایی

عناصر  فشار و عناصر تعامل(و) بوم ، گره ، شبکه،ارتباط زیست

 برانگیزنده. 

  بوم زیستSiemens از دیدگاه :(Ecologies)بوم زیست

 و مراتبی سلسله هایالگوبرای  مناسبی جایگزین تواند می

گرایی تشکیل  در ارتباط.باشد تربیت و تعلیم حاضر حال کالسیک

چیز دیگر رخ  ها باید در درون یک ت کار نیست. شبکهشبکه نهای

بوم است.  یک زیست« چیز دیگر»دهند و بهترین مفهوم برای این 

شبکه را تحت  گیری بوم یک ارگانیسم زنده است و شکل زیست

 .دهد تأثیر قرار می

 عناصر با توانند می که هستند عناصری ها گره (:Nodeگره)

 به شبکه یک در ای شی گره عبارتی هب .برقرار کنند ارتباط دیگر

 ارتباط است. عنصر همراه

را  شبکه های مرتبط باهم یک گره از ای مجموعه شبکه:

 و افراد از ای شبکه میان در دانش گرایی، ارتباط نظریه سازد .در می

 مرتبط فرایند ای یادگیری شبکه است و شده توزیع اشیاء

  باشد. می ها شبکه این کردن و هدایت دادن کردن،رشد

شبکه ارتباط گفته  یک های گره بین پیوندهای به ارتباط:

 قوی .سازد می فراهم را جریان اطالعات زمینه شود. ارتباط می

 بیشتری سرعت با اطالعات شود می باعث ها، گره بین ارتباط بودن

  .]58[یابد جریان

 در ها گره بین ارتباط عناصر فشار و عناصر برانگیزنده:

 .باشد عوامل مختلفی تأثیر تحت است ممکن مختلف ایه شبکه

 عناصر .هاست برانگیزنده عناصر و فشار عناصر شامل عوامل این

 برانگیزنده عناصر و شبکه یک در ارتباط شدن ضعیف باعث فشار

  .]51[شود می شبکه درون ارتباط تقویت به منجر

 Eskandari  در پژوهش خود نشان داد وقتی به عمل

به عنوان عملکردی که تحت کنترل یادگیرنده است  یادگیری

ال که  بوم ایده شود، طراحان باید بر تقویت یک زیست نگریسته می

 . ]51[کند، متمرکز شوند امکان رخ داد یادگیری بهتر را فراهم می

در پژوهش خود نشان دادند که  armndو  Rezae ،naserهمچنین

است  مطرح دیجیتال عصر در پارادایم عنوان یک به گرایی ارتباط
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 و گرایی شناخت رفتارگرایی، یادگیری های نظریه و این نظریه،

 توجه با ها، آن با رویارویی در و کشانده به چالش را گرایی سازنده

.  ]55[است نموده کارآمدتر جلوه دیجیتال عصر به الزامات

Verhagen های یادگیری در  در پژوهش خود بر تأثیر شبکه

شدت تحت تأثیر  دارد که آموزش به د دارد و بیان میآموزش تأکی

 Kop. ]55[باشد های یادگیری می بوم محیط ،شبکه و زیست

یافت که ارتباط  نیز در پژوهش خود به این نتایج دست 

های تعلیم و تربیت کنونی است  دنبال نفی کارایی نظام گرایی به
]53 [ .Snit Sitti وSaroch Sopeerak  وNarong  دریافتند که  این

آنچه خصوص  مربیان را مجبور کرده است تا درنظریه یادگیری، 

طور ویژه بیندیشند وراهی  شود  به می در آموزش از دور انجام

تر ایجاد نموده  فراروی معلمان و استادان برای آموزش عمیق

در پژوهش خود نیز نشان داد که ارتباط  Suzanne .]54[است

طور خوش  دهد تا در آینده به آموزش از دور به گرایی اجازه می

یک  کننده در جریان یادگیری در بینانه نگاه شود و افراد شرکت

. به عقیده  ]51[ازندای جهانی به ایجاد دانش بپرد محیط شبکه

Michelle تواند آموزش سواد  نظریه ارتباط گرایی ، فراگیر می در

 .]56[اطالعاتی خود را بهبود بخشد

 RitaوAdrian   نیز در پژوهش خود نشان دادند که نظریه

ای ه ارتباط گرایی همچنان نقش مهمی در توسعه و ظهور تکنیک

جدید آموزشی در دورهای مجازی، جهت انتقال کنترل از معلم 

. با توجه ]57[باشد ای تأثیرگذار می طور فزاینده به یک یادگیرنده به

شده و پیشینه پژوهشی مسئله این است که تأثیر  به مطالب ارائه

های نظریه ارتباط گرایی زیمنس بر کیفیت یادگیری در  شاخص

؟ همچنین بر مبنای مبانی  آموزش از دور چگونه است

توان در جهت بهبود  شناختی این نظریه، چه الگویی می معرفت

 کیفیت یادگیری در آموزش از دور ارائه داد ؟ 

 بررسی  روش

 پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، ترکیبی

 -بعد کیفی به روش تحلیلی در .بوده است اکتشافی از نوع

پیمایشی انجام  -به روش  توصیفی اسنادی و در بعد کمی 

و علمی  اعضای هیئتجامعه آماری در این پژوهش کلیه  گردید.

مدرسان مدعوی با مدرک دانشجوی دکتری و دکتری مشغول به 

های مجری آموزش از دور  مرکز ،جنوب و  تدریس در دانشگاه

بودند  5314-5311جنوب غرب کشور ایران در سال تحصیلی 

نفر در  3371 ها آنعلمی و مدرسان مدعوی  که تعداد  اعضای

استان  4های  ها، دانشگاه از بین این دانشگاهکه مرکز بود 514

و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و  چهارمحالاصفهان ،فارس ،

طور تصادفی انتخاب  از هر استان چهار مرکز به عنوان نمونه به

 381وگرجسی  شدند. اعضای نمونه با استفاده از جدول مورگان

درصد افراد حجم جامعه آماری هر  برحسبتعیین گردید  و 

به آن دانشگاه مشخص و  افتهی اختصاصدانشگاه تعداد نمونه 

علمی و مدرسان  طور تصادفی بین اعضای هیئت به ها پرسشنامه

ها تقسیم و پس از تکمیل دریافت گردیدند.  مدعوی آن دانشگاه

)شامل روش  یرتعاملیغی اه روشها از  جهت گردآوری داده

)با استفاده از  اسنادی( و پیمایشی –ی و تحلیلیا کتابخانه

پرسشنامه محقق ساخته ( استفاده شد.در حوزه کیفی از سه 

مرحله مورد استفاده قرار گرفت: در مرحله اول با استفاده از 

ی اصلی نظریه ارتباط گرایی زیمنس در ها مؤلفهادبیات نظری 

ادی تعیین گردید. در مرحله دوم لزوم وجود غالب بررسی اسن

با استفاده ازنظر خبرگان بررسی گردید. در  شده نییتعابعاد 

مرحله  سوم برای بررسی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عامل 

 NFI ،NNFIهای  تأییدی استفاده شد.در این پژوهش از شاخص

،CFI ،GFI ، IFI ،AGFI   گردید.در استفاده الگوبرای برازش 

های  بررسی درجه اهمیت شاخص منظور بهها  دادهوتحلیل  تجزیه

و  tها، از آزمون  زیمنس و همچنین تعیین تفاوت شاخص

 استفاده شد.ازآزمون فریدمن  ها از ی شاخصبند تیاولو منظور به

 کشف ،های تجربی بررسی داده منظور به تحلیل عامل اکتشافی

 یز روابط بینو ن نظریه ارتباط گرایی زیمنس های شاخص

ساختار عاملی  دییتأمنظور  تحلیل عامل تأییدی به از و ها شاخص

بر  کیفیت یادگیری در آموزش  مؤثرو تعیین الگو تبیینی عوامل 

 .استفاده گردید دور 

 ها  یافته

های   شاخص شده مشاهده: آیا بین میانگین 5 سؤال

وجود  تفاوت معناداریهای یادگیری و میانگین مفروض  بوم زیست

 دارد؟

 یا تک نمونه tاز آزمون  ،این سؤالپاسخ به  منظور به

به عنوان میانگین  3در این آزمون میانگین . استفاده گردید

سؤاالت مربوط به به  افراد  یها و میانگین پاسخ مفروض

به عنوان میانگین تجربی  های یادگیری آموزش از دور بوم زیست

 دهد: ینشان م5جدول مندرج در نظر گرفته شد. نتایج در

های یادگیری  بوم زیست در مورد یانگو شده پاسخ میانگین کسب

در  همچنینباشد.  می مفروضاز میانگین  در آموزش از دور بیشتر

و میانگین تجربی تفاوت  مفروضبین میانگین تمامی ابعاد 

 وجود دارد.  داری یمعن

و  =53/4M) رشد فزاینده اطالعات دیگر میانگین عبارت به 

411/86=t) یو نوآور خالقیت(11/3 M=  137/11و=t ،)

(، احساس امنیت t=185/66و  =M 11/4یادگیری اثربخش)
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( و تشکیل نهاد اجتماعی t=888/17و  =M 35/4اجتماعی )

بیشتر از میانگین مفروض  (t=181/15و  =M 15/4ساختار مند )

(11/3M=می ) .تاثیر  منظور الویت بندی بههمچنین  باشد

از آزمون  های یادگیری  بر آموزش از دور بوم های زیست اخصش

ایجاد  حاکی از آن است که 5جدول نتایج فریدمن استفاده شد.

نهاد اجتماعی ساختارمند باالترین و خالقیت و نوآوری کمترین 

 .اند دادهرتبه را به خود اختصاص 

  . نتایج آزمون 1جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tمیزان  میانگین مفروض میانگین تجربی های یادگیری بوم زیست

 .111 378 411/86 3 53/4 رشد فزاینده اطالعات

 .111 371 137/11 3 11/3 خالقیت و نوآوری

 111/1 371 185/66 3 11/4 یادگیری اثربخش

 111/1 371 888/17 3 35/4 احساس امنیت اجتماعی

 111/1 371 181/15 3 15/4 نهاد اجتماعی ساختارمند

 

 های یادگیری بوم های زیست بندی شاخص یتاولو منظور بهآزمون فریدمن  .9جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو یا میانگین رتبه عامل

 51/3 رشد فزاینده اطالعات

 

541/317 

 

 

 

4 

 

 

111/1 

 

 

 11/5 خالقیت و نوآوری

 81/5 یادگیری اثربخش

 51/3 عیاحساس امنیت اجتما

 67/3 نهاد اجتماعی ساختارمند
 

های  شاخص  شده مشاهده: آیا بین میانگین 5 سؤال

های یادگیری و میانگین مفروض تفاوت معناداری وجود  شبکه

 دارد؟

 یا تک نمونه tاز آزمون  ،این سؤالپاسخ به  منظور به

به عنوان میانگین  3در این آزمون میانگین . استفاده گردید

های  شبکهافراد سؤاالت مربوط به  یها و میانگین پاسخ فروضم

نظر گرفته  به عنوان میانگین تجربی در یادگیری آموزش از دور

 در مورد یانگو شده پاسخ میانگین کسب دهد: یم نشان شد. نتایج

از میانگین مفروض  های یادگیری در آموزش از دور بیشتر شبکه

بین میانگین مفروض و  در تمامی ابعاد همچنینباشد.  می

  وجود دارد. داری یمیانگین تجربی تفاوت معن

 یساز برای فعال ای ینهایجاد زم دیگر میانگین عبارت به

(، توزیع دانش در تمامی t=113/57و  =11/4M) حافظه

(، توسعه t=315/55و =55/4M) علمی دانشگاه یها بخش

د فهم ایجا ،(t=616/57و =76/3M)جدید مشارکتی های یفناور

بر سایر  یرگذاریتأث (،t=588/51و =14/3M) دانش جدید

( و ارتباط مداوم علمی بین t=567/1و =13/3M) فراگیران

بیشتر از میانگین مفروض  (t=571/5و =55/3M) فراگیران

های  شاخص منظور الویت بندی به .(3)جدول باشد ( می11/3)

 4جدول  تایجن بوم  یادگیری از آزمون فریدمن استفاده شد. زیست

ایجاد نهاد اجتماعی ساختارمند باالترین  حاکی از آن است کهنیز 

 .اند دادهی کمترین رتبه را به خود اختصاص و خالقیت و نوآور

های  شاخص  شده مشاهدهآیا بین میانگین  :3سؤال

 وجود دارد؟تفاوت معناداری ی یادگیری و میانگین مفروض ها گره

توجه به وجود یک میانگین  با سؤالبرای پاسخ به این  

دهندگان  مفروض و میانگین تجربی که همان میانگین پاسخ

استفاده گردید. بر این اساس  یا تک نمونه tباشد از آزمون  می

 H1: µ≥ 3و  H0: µ≤ 3فرضیه صفر و فرضیه خالف  به شکل 

شده  میانگین کسب نشان داد که 1تعریف شدند . نتایج جدول 

های یادگیری در  آموزش از دور  تشکیل گره ددر مور یانگو پاسخ

بین در تمامی ابعاد  همچنینباشد.  از میانگین مفروض می بیشتر

وجود دارد.  داری یمیانگین مفروض و میانگین تجربی تفاوت معن

درصد اطمینان  11فرض صفر را رد نموده و با  توان یبنابراین م

آموزش از  یری درهای یادگیری بر یادگ ل گرهتشکی تأثیر گفت که

  بیشتر از متوسط است. دور

پیوند بین برای  ای ینهایجاد زمدیگر میانگین  عبارت به

پیوند اطالعاتی  ،(t=354/54و  =85/3M) شده گرفته مفاهیم یاد
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جذب  ،(t=333/1و =61/3M)بین هر فراگیر با فراگیر دیگر 

 نقرار گرفت( ، t=155/5و  =54/3M)فراگیران جدید برای تحصیل

و انتقال  ( ،t=135/5و  =56/3M) آخرین اطالعات معرض در

و  =46/3M)فراگیران  اطالعات به همدیگر در بین اساتید و

444/8=tبیشتر از میانگین  ( ،دانشگاه مجری آموزش از دور

های  گره  شاخص منظور الویت بندی به باشد. ( می11/3مفروض )

 6نتایج  جدول های  یادگیری از آزمون فریدمن استفاده شد.

نشان داد باالترین رتبه مربوط به پیوند بین مفاهیم یاد گرفته در 

و کمترین رتبه مربوط به جذب فراگیران جدید  ها بخشتمام 

 باشد. برای تحصیل می

 t . نتایج آزمون 3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tمیزان  میانگین مفروض میانگین تجربی های یادگیری تشکیل شبکه

 111/1 371 113/57 3 11/4 سازی حافظه فعال

 111/1 371 315/55 3 55/4 ها توزیع دانش در تمام بخش

 111/1 371 616/57 3 76/3 های جدید مشارکتی توسعه فناوری

 111/1 371 588/51 3 14/3 فهم دانش جدید

 111/1 371 567/1 3 13/3 تأثیرگذاری  بر سایر فراگیران

 /153 371 571/5 3 55/3 م بین فراگیرانارتباط علمی مداو

 باشد. های یادگیری می حد متوسط تأثیر تشکیل شبکه 3* میانگین 

 های یادگیری های  تشکیل شبکه بندی شاخص یتمنظور اولو بهفریدمن آزمون  .4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو یا میانگین رتبه عامل

 77/4 سازی حافظه فعال

155/331 1 111/1 

 14/1 ها توزیع دانش در تمام بخش

 51/4 های جدید مشارکتی توسعه فناوری

 15/3 فهم دانش جدید

 11/3 تأثیرگذاری  بر سایر فراگیران

 11/3 ارتباط علمی مداوم

 

 t : نتایج آزمون 5جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی tمیزان  میانگین مفروض میانگین تجربی های یادگیری تشکیل گره

 111/1 371 354/54 3 85/3 شده پیوند بین مفاهیم یاد گرفته

 111/1 371 333/1 3 61/3 پیوند اطالعاتی بین هر فراگیر با فراگیر دیگر

 157/1 371 155/5 3 54/3 جذب فراگیران جدید برای تحصیل

 155/1 371 135/5 3 56/3 قرار گرفتن  در معرض  آخرین اطالعات

 111/1 371 444/8 3 46/3 انتقال اطالعات  به همدیگر

 باشد. های یادگیری می حد متوسط تأثیر تشکیل گره 3* میانگین 

 های یادگیری  بر یادگیری در آموزش از دور های  تشکیل گره شاخص بندی اولویت .6جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو یا میانگین رتبه عامل

 000/0 4 664/515 18/3 شده بین مفاهیم یاد گرفته پیوند

    53/3 پیوند اطالعاتی بین هر فراگیر با فراگیر دیگر

    85/5 یلتحص یبرا یدجد یرانجذب فراگ

                                                                                                                     قرار گرفتن
 اطالعات یندر معرض آخر

18/2    

    81/2 انتقال اطالعات  به همدیگر
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های ارتباط  شاخص شده  آیا بین میانگین مشاهده:  4سؤال 

 وجود دارد؟تفاوت معناداری و تعامل و میانگین مفروض 

استفاده  یا تک نمونه tاز آزمون  نیز این سؤال در پاسخ به 

شده  که میانگین کسب می دهد:نشان  7 جدول گردید. نتایج 

تأثیر ارتباط و تعامل بر یادگیری در آموزش گویان در مورد  پاسخ

بین در تمامی ابعاد  و باشد از میانگین مفروض می از دور بیشتر

داری وجود دارد.  میانگین مفروض و میانگین تجربی تفاوت معنی

رصد اطمینان د 11فرض صفر را رد نموده و با  توان یبنابراین م

ارتباط و تعامل بر کیفیت یادگیری در آموزش از  تأثیر گفت که

 ای ینهیجاد زمدیگر میانگین ا عبارت بیشتر از متوسط است. به دور

،جریان سریع (t=551/51و=71/3M)تعامل با سایر فراگیران برای 

 اطالعات ، فرصت نقد(t=187/5و  =53/3M) روز اطالعات و به

(58/3M=  618/3و=t) های متفاوت یشهاند، ارتباط بین 

(16/4M=  855/54و=t)انتقال اطالعات به سایر افراد جامعه ، 

(73/3M=  154/1و=t )18/3) ، پیوند علمی بین افراد جامعهM= 

بر ایجاد تعامل بین  مؤثر، رصد نمودن عوامل (t=815/7و 

 ارتباط و تعامل با استفاده از ( ،t=811/3و  =56/3M) فراگیران

( t=543/7و  =17/3M) فراگیران اطالعات از اساتید به انتقال

( 3) شتر از میانگین مفروضبی مجری آموزش از دور های دانشگاه

 .باشد می

های ارتباط و تعامل  شاخص منظور الویت بندی بههمچنین  

  از آزمون فریدمن استفاده گردید.

 نتایج آزمون فریدمن باالترین رتبه مربوط به بر اساس

تعامل با سایر فراگیران و کمترین رتبه مربوط به رصد نمودن 

 بدست آمدبر ایجاد تعامل بین فراگیران  مؤثرعوامل 

 t : نتایج آزمون 7جدول 

 ارتباط و تعامل
میانگین 

 تجربی
 tمیزان  میانگین مفروض

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری

 111/1 371 551/51 3 71/3 تعامل با سایر فراگیران

 113/1 371 187/5 3 53/3 نه جریان سریع و به روز اطالعاتزمی

 111/1 371 618/3 3 58/3 فرصت نقد اطالعات

 111/1 371 855/54 3 16/4 ارتباط بین اندیشه های متفاوت

 111/1 371 154/1 3 73/3 انتقال اطالعات به سایرین

 111/1 371 815/7 3 18/3 پیوند علمی بین افراد جامعه

ودن عوامل موثر بر ایجاد تعامل بین رصد نم

 فراگیران
56/3 3 811/3 371 111/1 

 111/1 371 543/7 3 17/3 ایجاد تعامل بااستفاده از انتقال اطالعات

 حد متوسط تاثیر تشکیل ارتباط و تعامل می باشد. 3میانگین *

 از دور در آموزشارتباط و تعامل موثر بر یادگیری  بندی شاخص های اولویت . 8جدول 

 رتبه ای میانگین عامل
آماره خی 

 دو

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری

 14/4 تعامل با سایر فراگیران

375/517 7 111/1 

 51/4 زمینه جریان سریع و به روز اطالعات

 66/3 فرصت نقد اطالعات

 61/1 ارتباط بین اندیشه های متفاوت

 81/4 انتقال اطالعات به سایرین

 15/4 د علمی بین افراد جامعهپیون

رصد نمودن عوامل موثر بر ایجاد تعامل بین 

 فراگیران
11/3 

 64/4 زمینه انتقال اطالعات
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مولفه های نظریه : آیا بین میانگین مشاهده شده  1سوال 

تفاوت ارتباط گرایی در آموزش از دور و میانگین مفروض 

 وجود دارد؟معناداری 

معناداری تفاوت بین میانگین تجربی و  رسیبربه منظور 

 نظریه مولفه های نظریه ارتباط گرایی زیمنس در آموزش از دور 

در که  دادنشان   شد. نتایجتک نمونه ای استفاده  tاز آزمون 

بین میانگین مفروض و میانگین تجربی تفاوت تمامی مولفه ها 

ن در گویا میانگین کسب شده پاسخ و معنی داری وجود دارد

 از میانگین مفروض تاثیر کلیه شاخص های زیمنس بیشتر مورد

میزان اهمیت شاخص های زیمنس در بنابراین  .می باشد (3)

(. نمودار 1)جدول بیشتر از متوسط است یادگیری آموزش از دور

 5رادار مربوط به مولفه های نظریه ارتباط گرایی در نمودار 

آزمون فریدمن حاکی از آن  نتایجنمودار و  این .گزارش شده است

ترین رتبه مربوط به مولفه تشکیل زیست بوم های باال است که

یادگیری است و تشکیل گروه های یادگیری کمترین  رتبه را به 

 (.51خود اختصاص داده است )جدول

 1نمودار
 

 t نتایج آزمون  .2جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tمیزان   اقدامات 

             
ص

شاخ
 

س
ی زیمن

ها
 

 1476/5 111/1 378 347/34 های یادگیری   بوم تشکیل زیست

 68151/1 111/1 377 116/55 های یادگیری تشکیل شبکه

 45845/1 111/1 371 164/53 های یادگیری  تشکیل  گره

 41131/1 111/1 371 345/51 ارتباط و تعامل 

 44148/1 111/1 377 441/55  عناصر فشار و برانگیزنده

 

 یفیت یادگیری در آموزش از دوربر کهای زیمنس  تأثیر شاخص بندی اولویت .11جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آماره خی دو یا رتبه میانگین اقدامات 

ص
شاخ

 
س

ی زیمن
ها

 

 14/3 های یادگیری بوم تشکیل زیست

8/531 4 111/1 

 56/3 های یادگیری تشکیل شبکه

 38/5 های یادگیری تشکیل  گره

 14/5 ارتباط و تعامل

 88/5 عناصر فشار و برانگیزنده

 ج

همچنین آزمون نمودار رادار و  ،tاساس نتایج آزمون  بر

الگوی زیراستخراج گردید Amos فریدمن وبا استفاده از نرم افزار 

بر  که در آن تمامی مولفه های نظریه ارتباط گرایی زیمنس

یادگیری در آموزش از دور تاثیر دارند. بیشترین تفاوت تاثیر بر 

کیفیت یادگیری در آموزش از دور مربوط به مولفه زیست بوم 

گره های یادگیری  ادگیری است و کمترین آن مربوط بههای ی

 مشاهده می شود بار های عاملی 5است. همانطور که در شکل 

گرایی زیمنس بر کیفیت اثر گذار مولفه های نظریه ارتباط 

یادگیری و بالعکس مشخص گردیدو بر مبنای الگوی ارائه شده 

کیفیت یادگیری متاثر از مولفه های نظریه ارتباط گرایی زیمنس 
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نشان  در الگوی زیر عاملی هایمجذور مقادیر باراست . همچنین 

متغیر کیفیت یادگیری می دهند که چند درصد از واریانس 

 .تبیین می شودص شده مشخ املوعتوسط 

 

 الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس .1شکل
 

 برازش الگو و تحلیل عامل تاییدی

الگوی  برازش  به منظور تایید ساختار عاملی و تعیین

موثر بر کیفیت یادگیری در آموزش  شاخص های تبیینی برای 

حلیل عاملی تاییدی دور از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. ت

که در  (SEM)روشی است مبتنی بر الگویابی معادالت ساختاری 

های  ای که در مورد روابط بین سازه آن محقق براساس فرضیه

گیری شده دارد، به تجزیه و تحلیل این  مکنون و متغیرهای اندازه

پردازد .ضرائب محاسبه شده برای هر یک از متغیرها در  روابط می

گزارش شده است. زمانی که )  tر بر حسب مقدار معادالت زی

11/1 ≥ p   5؛ < t)  تاثیر معنادار نیست چرا کهt  کمتر از میزان

( تاثیر با بیش از  t 5 ≥ > 3؛  p > 11/1مالک است. زمانی که ) 

 3؛   p > 11/1% اطمینان معنادار است. همچنین زمانی که ) 11

≥ t اطمینان معنادار است. پس % درصد 11( باشد تاثیر با بیش از

 یاز بررسی الگو و حذف اثرات غیر معنادار در مراحل مختلف،الگو

جهت بررسی  .برازش یافته با داده ها به صورت زیر می باشد

نمایی  درستالگوی پیشنهادی، در تحلیل عاملی تاییدی از روش 

برازش این الگو ،  ( و برای بررسیmaximum likelihood) بیشینه

خص های برازش استفاده شد. هرچه مقدار از شا
2x  به صفر

دهنده برازش بهترالگو است. با این حال با  تر باشد، نشان نزدیک

تأثیر حجم نمونه و تعداد روابط  دو تحت  توجه به اینکه  مقدار خی

گیرد، و شاخص مطمئنی نیست از  الگوی ساختاری قرار می

. ریشه خطای شد برازش الگو ها استفاده شاخص های دیگر برای

( شاخص دیگری است که RMSEAمیانگین مجذورات تقریب )

و برای الگوهای متوسط بین  11/1برای الگوهای خوب کمتر از 

است .همانطور  5/1و برای الگوهای ضعیف باالتر از  18/1تا  11/1

و  >18/1RMSEAکه در جدول مشاهده می شود مقدار 

18/1SRMR<  ،حاضر نشان از برازش مناسب الگوی درالگو 

حاکی از  NFI ،NNFI ،CFI ،GFI ، IFI ،AGFIداردشاخص های 

برازش قابل قبول الگو می باشند. چرا که بر اساس یک قاعده کلی 

خواهند بود.  11/1تا  1/1این مقادیر برایالگوهای خوب بین 

متوسط نیز نشان دهنده برازش نسبتا خوب یا  8/1مقادیر باالی 

الگوهستند. از میان شاخص های گفته شده شاخص برازش این 

(،  شاخص NNFI(، شاخص نرم نشده برازش )IFIکری منتال )

(، ریشه میانگین مجذور برآورد خطای CFIتطبیقی برازش )

( و ریشه میانگین مجذورات پس مانده های RMSEA) تقریب

ار نمی ( تحت تاثیر عوامل بیرونی قرSRMRاستاندارد شده )

گیرند و مطلوب بودن آن ها بیشتر نشان دهنده برازش الگو است. 

بنابراین  در تحلیل عاملی مطالعه حاضر همانطور که می بینیم 

اکثر شاخص ها در سطح خوب قرار دارند. لذا الگوی نهایی 

 .(55)جدولمطلوب می باشد

 شاخص های برازش الگو .11ولجد

 
محاسبه 

 شده

 3/55  5خی  

 1 آزادریدرجه 

 111/1 معناداری

 165/1 (RMSEAریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب)

ریشه میانگین مجذورات پس مانده های استاندارد شده 

(SRMR) 
141/1 

 15/1 (NFIاستاندارد) برازش شاخص

 13/1 (NNFIشاخص نرم نشده برازش )

 14/1 (،CFIشاخص تطبیقی برازش )

 15/1 (GFI).شاخص نیکویی برازش

 15/1 (AGFIبرازش اصالح شده) نیکویی شاخص

 13/1 (IFIشاخص برازش این کری منتال )
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 بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خودکارآمدی بر 

نتایج پژوهش . انگیزش پیشرفت بر دانشجویان علوم پزشکی بود

ی گروه آزمایش و  ی تعدیل شده ها نشان داد که بین میانگین

تفاوت معناداری انگیزش پیشرفت زمون از لحاظ آ کنترل در پس

 افزایشباعث   خودکارآمدیوجود دارد. بدین صورت که آموزش 

انگیزش پیشرفت دانشجویان علوم ای در میزان  قابل مالحظه

 گروه آزمایش شده بود.پزشکی 

های اخیر، آموزش از دور یکی از نیازهای اصلی  در دهه

های مجری آموزش از  . دانشگاهآید حساب می به آموزشی های نظام

باید به نظریه دانش  رای بقا و همگام شدن با دانش روزدور  نیز ب

 ضروری و استراتژیک نیاز یک عنوان ارتباطی و ارتباط گرایی به

طراحی الگوی کیفیت یادگیری  حاضر توجه نماید. هدف پژوهش

 در آموزش از دور بر اساس نظریه ارتباط گرایی زیمنس بود. با

های  منظور کاربست شاخص حال،الگویی به تابه اینکه به توجه

 و طراحی نظریه ارتباط گرایی زیمنس در آموزش از دور

در این  .است نوآوری پژوهش و بودن جدید جنبه نشده، تدوین

منظور ارائه الگو، تفاوت میانگین تجربی و میانگین  نظری  راستا به

س مورد بررسی قرار های نظریه یادگیری زیمن تمامی مؤلفه

شده  میانگین کسبگرفت. نتایج نشان داد که در تمامی موارد 

های یادگیری بر کیفیت  بوم در خصوص تأثیر زیستگویان  پاسخ

و  باشد از میانگین مفروض می یادگیری در آموزش از دور بیشتر

تفاوت  نیز بین میانگین مفروض و میانگین تجربیدر تمامی ابعاد 

توان گفت  یمبا توجه به نتایج بدست آمده  ود دارد.داری وج معنی

ی نظریه ارتباط گرایی زیمنس در آموزش از ها مؤلفهبا کاربست 

 ی،نوآوردور، شاهد تفاوت معناداری در رشد اطالعات ،خالقیت و 

احساس امنیت اجتماعی و تشکیل نهاد  یادگیری اثربخش،

د . ایجاد اجتماعی ساختار مند در آموزش از دور خواهیم بو

را ای برای رشد فزاینده اطالعات موجبات یادگیری پایدار  ینهزم

نماید. دانشجویان با قرار گرفتن در یک محیط پویا  یم فراهم

،خالق و نوآور خواهند شد که خود نیاز امروز جهان در حال تغییر 

.از دیگر موارد تفاوت بین میانگین مفروض و تجربی ]58[باشد می

بوده است. دانشجویانی که در  س امنیت اجتماعیتفاوت در احسا

محیط آموزشی و یادگیری ،احساس امنیت بیشتری داشته باشند. 

کیفیت یادگیری بهتری را تجربه خواهند نمود .تشکیل نهاد 

یازهای اصلی هر نظام نیکی از  مند نظاماجتماعی ساختارمند و 

ریق ین طاز اآموزشی برای ارتقای کیفیت یادگیری است که 

 یها پژوهشحاضر با نتایج  پژوهشمحقق خواهد شد. نتایج 

Eskandari ،Rezae ،naser  ،armnd وSuzanne  در یک راستا

های یادگیری  این پژوهشگران نشان دادند که محیط باشند می

توانند موجبات تغییر در کیفیت یادگیری در آموزش از دور را  می

وت بین میانگین مفروض و فراهم نماید که این پژوهش نیز به تفا

های یادگیری بر کیفیت یادگیری در  بوم تجربی تأثیر زیست

های مجری  لذا هرچه دانشگاه .]58-31[آموزش از دوردست یافت 

های یادگیری توجه بیشتر  بوم های زیست آموزش از دور به مؤلفه

کنند و  نشان دهند طبعاً امکان رخ داد یادگیری بهتر را فراهم می

از دیگر نتایج پژوهش حاضر  دهند. یادگیری را افزایش می کیفیت

های  تشکیل شبکهیر تأثاینکه :بین میانگین مفروض  و تجربی 

نیز تفاوت  یادگیری در آموزش از دور کیفیت یادگیری بر

گویان تفاوت بین  معناداری وجود دارد . بر اساس نظر پاسخ

های  هتشکیل شبکهای  استفاده و عدم استفاده از شاخص

یادگیری بر کیفیت یادگیری در آموزش از دور بیشتر از متوسط 

های یادگیری،  های شبکه بنابراین با استفاده از شاخص است

 یها حافظه، توزیع دانش در تمامی بخش یساز فعال میزان 

جدید مشارکتی ،ایجاد فهم  های یعلمی دانشگاه، توسعه فناور

گیران و ارتباط مداوم علمی بر سایر فرا یرگذاریدانش جدید، تأث

موجبات ارتقای تواند  یمبیشتر خواهد شد که   بین فراگیران

نماید .نتایج سطح کیفیت یادگیری در آموزش از دور را فراهم 

 VerhagenوAdrian،  Ritaهای  پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

های  ها نشان دادند هرچه  شاخص باشد.این پژوهش همسو می

های مجری آموزش از دور بیشتر  ری در دانشگاههای یادگی شبکه

 جدید مشارکتی های یفناور مورد توجه قرار گیرد .توزیع دانش و

ها  بیشتر خواهد شد  و درنتیجه کیفیت یادگیری  در تمامی بخش

آمده  در  دست . نتایج به]35،35[یابد در آموزش از دور نیز  ارتقا  می

و ارتباط و تعامل بر  های یادگیری خصوص  تفاوت تأثیر گره

دهد که در  کیفیت یادگیری در آموزش از دور نیز نشان  می

ها  مؤلفهاین  بین میانگین مفروض و میانگین تجربیتمامی ابعاد 

همچنین تفاوت میانگین مفروض و  داری وجود دارد.  تفاوت معنی

 آموزش از دور های یادگیری و ارتباط و تعامل در تجربی گره

پیوند بین برای  ای ینهایجاد زموسط است  بنابراین بیشتر از مت

تی بین هر فراگیر با فراگیر شده، پیوند اطالعا مفاهیم یاد گرفته

،قرار گرفتن  در معرض   ، جذب فراگیران جدید برای تحصیلدیگر

 آخرین اطالعات و انتقال اطالعات به همدیگر در بین اساتید و

ر موجبات ارتقای سطح فراگیران دانشگاه مجری آموزش از دو

همچنین  .نماید یکیفیت یادگیری در آموزش از دور را فراهم م

روز اطالعات، ایجاد  ، جریان سریع و بهتعامل با سایر فراگیران

قال های متفاوت، انت یشهاندفرصت نقد اطالعات، ارتباط بین 

، پیوند علمی بین افراد جامعه و اطالعات به سایر افراد جامعه

کیفیت  بر ایجاد تعامل بین فراگیران نیز مؤثرن عوامل رصد نمود
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های مجری آموزش از دور را تحت تاثیرقرار  یادگیری در دانشگاه

های خود  شنیز در پژوه Sarochو Eskandari،Sopeerak دهد. یم

تواند  یمهرگونه افزایش تعامل فراگیران با همدیگر  ند نشان داد

کیفیت یادگیری را فراهم نماید که با نتایج  باال بردنموجبات 

باشد. در این پژوهش و بر مبنای الگوی  پژوهش حاضر همسو می

های  شده بین میانگین مفروض و تجربی تمامی مؤلفه استخراج

ی در آموزش از های یادگیری زیمنس برکیفیت یادگیر شاخص

دست آمد. باالترین تفاوت مربوط به  دور  تفاوت معناداری به

های یادگیری و کمترین تفاوت مربوط به  بوم تشکیل زیست

 Eskandariهای  های یادگیری بود .این نتایج با نتایج پژوهش گره

،Saroch ،Sopeerak ،Narong ،Snit Sitti وKop   همخوانی دارد

های  شاخصهای مجری آموزش از دور از  نشگاهیعنی هرچه دا

ریان نظریه ارتباط گرایی بیشتر استفاده کنند و فراگیران را در ج

ای جهانی قرار دهند، فراگیر  یادگیری در یک محیط شبکه

با  همچنین تواند کیفیت یادگیری خود را بهبود بخشد. می

نقش  ظریه ارتباط گرایی زیمنس می توانکاربست مولفه های ن

های آموزشی جدید در دورهای  مهمی در توسعه و ظهور تکنیک

. در ]33-36[فا کردمجازی،جهت بهبود کیفیت یادگیری فراگیران ای

الگو از تحلیل  برازشساختار عاملی و  ییدمنظور تأ بهاین پژوهش 

بر اساس که به محقق امکان داد تا استفاده شد. ییدیعاملی تأ

های مکنون و متغیرهای  ای که در مورد روابط بین سازه فرضیه

جهت .پردازد باین روابط  وتحلیل یهگیری شده دارد، به تجز اندازه

نمایی  از روش درست ییدیالگو، در تحلیل عاملی تأ بررسی

، از ( و برای بررسی برازش الگوmaximum likelihood) بیشینه

 استفاده شد. NFI ،NNFI، CFI، GFI ،IFI ،AGFI های شاخص

( NFIنرم شده برازندگی ) شاخصهای برازش ، در جدول شاخص

 ،/.13ا برابر ب (NNFIشاخص نرم نشده برازش )/. ،15برابر با 

شاخص نیکویی  ،/14برابر با  (CFIشاخص تطبیقی برازش )

 (IFIبرازش این کری منتال ) شاخص /15( برابر با GFIبرازش )

 /. و شاخص15( برابر با GFIنیکویی برازش ) ، 13/1برابر با 

است .بنابراین  15/1( برابر با AGFI) شده برازش اصالح نیکویی

 برازندگی  مناسبی برخوردار است.توان گفت الگو از  درمجموع می

، این پژوهش در بین جامعه جهت بررسی بیشتر شود یپیشنهاد م

تا وجود و یا عدم وجود اثر  پژوهشی دیگری نیز انجام گردد

 یها تیاز محدود .هرگونه سوگیری احتمالی در نتایج کنترل شود

اساتید در تکمیل بعضی از  مکاری هبه عدم  توان یاین پژوهش م

به علت عدم داشتن وقت کافی اشاره نمود که ممکن  سشنامهپر

آنان اثرگذار بوده باشد که کنترل آن از  یده است بر نحوه پاسخ

 .توان پژوهشگر خارج است

 گیرینتیجه

توانند با کاربست  یمهای مجری آموزش از دور  دانشگاه

ی نظریه ارتباط گرایی زیمنس ضمن همگام شدن با ها مؤلفه

یار سریع جهان امروز، زمینه ارتقای کیفیت یادگیری تحوالت بس

عصر دیجیتال باید در آموزش از دور را نیز فراهم نمایند. در 

های  شبکه ها و بوم هدایت زیست دادن و کردن،رشد مرتبط فرایند

 های یادگیری مورد توجه قرار گیرد و با افزایش فعالیت

 تجربیات هفردی،مبادل -اجتماعی های شبکه مشارکتی،توسعه

ارتباط و تعامل، کیفیت یادگیری در  استمرار و تداوم غیررسمی و

بین فراگیران آموزش از دور افزایش یاید.تا آنان بتوانند ضمن 

لذا  یادگیری موثر بر جامعه هدف خود نیز تاثیر گذار باشند.

های نظریه  کاربست به نیازنتیجه می گیرم که در عصر حاضر 

 این اگر و در آموزش از دور مشهود استارتباط گرایی زیمنس 

 مناسبی بسیار تغییر عناصر به توانند می انجام دهیم خوبی به را کار

 تبدیل شوند. ها دانشگاه در

 تقدیر و تشکر

های  دانشگاه علمی و مدرسان هیئت محترم اعضای کلیه از

 تشکر نمودند یاری پژوهش انجام در راا م که دور از آموزش مجری

 .میکنمی نیقدردا و

 تأییدیه اخالقی 

 خصوص در پژوهش در کننده شرکت علمی هیئت اعضای به

 .شد داده اطمینان ها پرسشنامه بودن محرمانه

 تعارض در منافع

 داوری فرایند و نگارش فرایند منافع، در تعارضی گونه هیچ

 .نداشت وجود نویسندگان بین در مقاله

 یمنابع مال

 کلیهباشد و  له دکتری میاین مقاله برگرفته از رسا

 .است شده مسئول تأمین نویسنده توسط پژوهش های هزینه
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