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تأثیز آهَسػ هثتٌی تز ٍب ًوزات ًْایی درط فیشیک تزای ٍ ...

تأثیر آمًزش مجتىی ثر ية ثر ومرات وُبیی درض فیسیک ثرای داوطجًیبن رضتٍ رادیًلًشی
فرضتٍ عبدل مطُدسری * ،غالمرضب عطبیی

تاریخ پذیزػ91/12/26 :

تاریخ دریافت هقالِ91/6/30 :

چکیدٌ
مقدمٍ :اهزٍسُ اعتفادُ اس ایٌتزًت تِ ػٌَاى اتشار آهَسػ ٍ یادگیزی تِ عزػت در ػزصِ آهَسػ گغتزػ پیذاکزدُ اعت .در ایي راعتا
پضٍّؼ حاضز تا ّذف عٌجؼ تأ ثیز آهَسػ هجاسی تز ًوزات ًْایی داًؾجَیاى صَرت گزفتِ اعت.
ريش کبر :در ایي هغالؼِ ًیوِ تجزتی کِ تز رٍی داًؾجَیاى رؽتِ رادیَلَصی داًؾگاُ ػلَم پشؽكی تاتل در ًینعال اٍل  91-90تِ
اًجام رعیذ ،تِ هَاسات تزگشاری کالطّای حضَری ٍ تذریظ عٌتی ،هحیظ آهَسؽی هثتٌی تز ٍب تزای درط فیشیک عی ّؾت
جلغِ راُ اًذاسی ؽذ .در پایاى دٍرُ ،تا هقایغِ هیاًگیي ًوزُ داًؾجَیاى تحت هغالؼِ ،تاثیز آهَسػ تحت ٍب تز ًوزات ًْایی
داًؾجَیاى تزرعی ؽذّ .ن چٌیي هؼایة ٍ هشایا ،هیشاى قاتلیت ٍ کیفیت آهَسػ هجاسی تا پزعؾٌاهِ (هحقق عاختِ) تا ضزیة پایایی
0/8جوغ آٍری ٍ هَرد ًظزعٌجی قزار گزفت.
یبفتٍَب :هقایغِ هیاًگیي ًوزات پایاى دٍرُ گزٍُ آسهَى( ٍ )17/7 ±3/04ؽاّذ (ً )16/83±2/54ؾاى هیدّذ کِ اس ًظز هیشاى
یادگیزی ٍ هَفقیت در آسهَى پایاى دٍرُ اختالف هؼٌی داری تیي داًؾجَیاى دٍ گزٍُ ٍجَد ًذارد .داًؾجَیاى تحت هغالؼِ ،ارتثاط
هغتوز ٍ هذاٍم تیي اعتاد ٍ داًؾجَ (90درصذ) ،ارتثاط اس راُ دٍر ٍ تثادل ػلوی ( 81درصذ) ،دعتزعی تِ هٌاتغ الكتزًٍیكی رٍس دًیا
( 79درصذ) ٍ ػذم هحذٍدیت هكاًی ٍ سهاًی ( 64درصذ) را تِ ػٌَاى هشایای اصلی آهَسػ هثتٌی تز ٍب تز ؽوزدُ ٍ در ػیي حال
کوثَد اهكاًات ٍ هٌاتغ داًؾگاُ ،عزػت پاییي ایٌتزًت ٍ ػذم دعتزعی ّوگاًی تِ ایٌتزًت را هؼایة اصلی ایي ًَع آهَسػ تَصیف
کزدًذ.
وتیجٍگیری :تاٍجَد اتزاس ػالقِ هٌذی ٍ اعتقثال داًؾجَیاى اس آهَسػ تحت ٍب تِ دالیلی اس جولِ ًاآؽٌایی تا ایٌتزًت ،سیزعاختّای
هخاتزاتی ٍ کیفیت هحتَای درط ارائِ ؽذُ در ٍب ضزٍری اعت تاسًگزی تیؾتزی جْت تْثَد ایي ًَع آهَسػ اًجام ؽَد.
کلمبت کلیدی :آهَسػ ،رضایتوٌذی ؽخصی ،آهَسػ هثتٌی تز ٍب

مقدمٍ
اهزٍسُ هفَْم آهَسػ اس راُ دٍر تا تَجِ تِ تحَالت ػظیوی کِ
در سهیٌِ فٌاٍریّای ًَیي ارتثاعی ٍ اعالػاتی رٍی دادُ،
دچار تغییزات ؽگزفی ؽذُ اعت .آهَسػ اس راُ دٍر اس قزى
ًَسدّن در کؾَرّای ارٍپایی قذم تِ ػزصِ آهَسػّای عٌتی
گذاؽت ٍ ًقغِ آغاسی تزای ایجاد تغییزات در رٍػّا ٍ
ؽیَُّای آهَسؽی ؽذ .ایي ًظام در اتتذا هتكی تزرٍػ
هكاتثِای تَد ٍ پظ اس آى تا تَجِ تِ پیؾزفتّای عزیغ در
سهیٌۀ رعاًِّا اس قاتلیتّای دیذاری ٍ ؽٌیذاری ًیش تْزُ
جغت ( .)1تِ ایي تزتیة ًظام آهَسػ اس راُ دٍر تَاًغت افق
جذیذی در ػزصِ آهَسػ پذیذ آٍرد ٍ اس ایي عزیق تخؾی اس
ًیاسّای هتقاضیاى کغة ػلن ٍ داًؼ را تزعزف عاسد .اس عَی
دیگز ،جـْاى در عی دٍ دّـۀ اخیز تـا اًـقالب ػظیـوی در
*وًیسىدٌ مسئًل :غالهزضـا ػغـایی ،کارؽٌاعـی ارؽـذ ،تیَفیشیـک ،گـزٍُ پزتَپشؽـكی،
Fe.adel@yahoo.com
داًؾكذُ پیزاپشؽكی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽكی تاتل.
فزؽتِ ػادل هؾْذعزی ،کارؽٌاعی ارؽذ -فیشیک -گزٍُ پزتَپشؽكی ،داًؾكذُ پیزاپشؽـكی،
داًؾگاُ ػلَم پشؽكی تاتل -ایزاى.

ػـزصـۀ ارتثاعات رٍتـزٍ اعت .رؽذ عـزیـغ ػـلن اعالعرعاًی
ٍ کارتزد رٍسافشٍى ؽثكِّـای رایاًـِای هٌجـز تـِ وْـَر یـک
ؽثكِ گغـتزدُ ارتثـاعی تحـت ػٌـَاى «ٍب» گزدیـذٍ .ب در
عَل حیات خَد تغییـزات ػوـذُای در قـَاًیي ٍ ًظـامّـای
تؼزیف ؽذُ جَاهغ تؾزی تِ ٍجَد آٍرد .اهزٍسُ ًیش ایي ؽـثكِ
تِ دلیل قاتلیتّـای هتؼـذد ،اس جولـِ گغـتزدُ تـَدى داهٌـِ
اعتفادُ آى ،صزفِجَیی در ّشیٌِّاٍ ،قت ،تزدد ٍ هٌاتغ اًزصی
در اکثز فؼالیتّای تؾزی ًظیز تجـارت ،ارتثاعـات ٍ آهـَسػ
جایگاُ ٍیضُای یافتِ اعت (.)2
هحیظ آهَسػ هثتٌی تز ٍب تزای فزاگیزاى فزصـتی را فـزاّن
هیکٌذ کِ در ّز سهاى ٍ هكاى تا اتصال تِ ؽثكۀ ایٌتزًت ٍ تـِ
عَر ّن سهاى اس هغالة آهَسؽی ارائِ ؽذُ ،اعتفادُ ًوایٌذ .تـِ
عَر خاؿ ،آهـَسػ هثتٌـی تـز ٍب هـیتَاًـذ تـزای تـزآٍردُ
عـاختي ًیــاس گــزٍُّــای گًَــاگًَی اس فزاگیــزاى تــِ کــار رٍد.
کالطّای درعی هثتٌی تز ٍب اس فزاگیزاًی تؾكیل هـیؽـَد
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کِ تَاًاییّـای هختلفـی دارًـذ ٍ اس پیؾـیٌۀ ػلوـی هتفـاٍتی
تزخَردارًذ .ایي هحیظ تِ هذرط یا هزتی کوک هیکٌذ تـا تـا
تَجِ تِ ایي تفاٍتّا درط خَد را ارائـِ کٌـذ .ػـالٍُ تـز ایـي
فزاگیزاى هیتَاًٌذ هثاحث آهَسؽی را تـز اعـاط تَاًـاییّـا ٍ
عزػت یادگیزی خَیؼ تیاهَسًـذًَ .ؽـتي هغالـة ٍ هحتـَای
درعی در ٍتالگًَ ،یغٌذُ ٍتالگ (هذرط) را هجثَر هـیکٌـذ
راجغ تِ تحقیق ،تزًاهِ درعـی ،تكـالیف ٍ تحـثّـایؼ تغـَر
اًتقــادی ٍ هٌغقــی تیٌذیؾــذ ٍ افــشٍى تــز فزآیٌــذ ًَؽــتي ٍ
اًذیؾیذىٍ ،تالگ ارتثاط ٍ هؾارکت تا دٍعتاى ٍ هؼلواى دیگز
را ًیش افشایؼ هیدّذ ( .)3آهَسػ هثتٌـی تـز ٍب تـِ اؽـكال
گًَاگًَی تز رٍی عایت ارایِ هیؽًَذ اس جولِ خَاًذى ،دیذى،
ؽٌیذى هَاد یادگیزی ٍ یا تِ صـَرت تزکیثـی اس ایـي هـَارد ٍ
گاّی تِ صَرت اجزای یک آسهَى جذاب ارایِ هیؽًَذ ،هغالِ
هْن ایٌغت کِ ایي عزاحی تایذ عَری تاؽذ کِ تز ًتیجِ کـار
هاًٌذ ًوزات ًْایی فزاگیزاى اثز هثثت داؽتِ تاؽذ .کیفیت تاال،
هیتَاًذ فزصتّای یادگیزی حزفِای هثتٌی تز ٍب را فـزاّن
ًوَدُ ٍ افزاد هیتَاًٌذ گشیٌِّای جذیذی تزای دعتزعـی تـِ
تْتزیي تزًاهِّای آهَسؽی داؽتِ تاؽٌذ.
هفاّین حَسُ آهَسػ تغیار هتٌَع ٍ آهَسػ الكتزًٍیكی در
ایي هفاّین تِ اًذاسُ ؽیَُ عٌتی (هؼلن هحَر) هَثز اعت .اس
ًظز داًؾجَیاى ،آهَسػ الكتزًٍیكی جایگشیي آهَسػ عٌتی
ًیغت ،تلكِ هكول آى اعت ٍ ایي دٍ تا یكذیگز ؽكلی اس
آهَسػ تزکیثی را هیعاسًذ ( .)4در هغالؼِای کِ تَعظ Ruiz
ٍ ّوكاراًؼ اًجام گزدیذ ،تاکیذ ؽذُ کِ آهَسػ الكتزًٍیكی
ًثایذ جایگشیي کالط درط حضَری گزدد ٍ اس آى تٌْا تِ
ؽكل هكول در کٌار عایز رٍػّای هؼوَل تایغتی اعتفادُ
ؽَد (.)5
در هغالؼِای کِ در کاًادا تز رٍی دعتیاراى عال اٍل اًجام
ؽذً ،تایج حاکی اس آى تَد کِ هَاًغ اصلی در راُ کغة
آهَسػّای السم تزای اعتفادُی تْتز اس رایاًِ ،کوثَد ٍقت ٍ
قیوت تاالی آى اعتّ ،وچٌیي تیؾتز آًْا تِ لشٍم اجثاری
تَدى آهَسػ رایاًِ تزای دعتیاراى اػتقاد داؽتٌذ (.)6
هغالؼات در سهیٌِ تجزتِ پزعتاراى در یادگیزی اس عزیق
آهَسػ هثتٌی تز ٍب ،رضایت فزاٍاى فزاگیزاى ،فؼال تَدى
یادگیزی ،دعتزعی راحت ٍ توایل سیاد در اعتفادُ اس ایي
تكٌَلَصی را ًؾاى هیدّذ (.)7
تا تَجِ تِ ایي کِ آهَسػ هثتٌی تز ٍب ًشد هتخصصاى ٍ
تزًاهِریشاى آهَسػ اس اّویت تاالیی تزخَردار اعت ،هقالِ
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حاضز تا ّذف تزرعی تاثیز آهَسػ هثتٌی تز ٍب تز ًوزات
ًْایی درط فیشیک ٍ هیشاى آگاّی ٍ ًگزػ داًؾجَیاى رؽتِ
رادیَلَصی داًؾگاُ ػلَم پشؽكی تاتل ،عؼی دارد تِ تیاى
اّویت ٍ تاثیز اعتفادُ اس ایي فٌاٍری ًَیي در فزآیٌذ آهَسػ
تپزداسد.

ريشَب
پضٍّؼ حاضز یک هغالؼِ ًیوِ تجزتی تَدُ کِ در آى تاثیز دٍ
رٍػ هتفاٍت آهَسؽـی ،آهـَسػ تـِ رٍػ عـٌتی (هزعـَم) ٍ
آهَسػ اس عزیق ٍب هَرد تزرعی قزار گزفتِ اعت .رٍػ ًوًَِ
گیزی عزؽواری ٍ ؽـاهل کلیـِ داًؾـجَیاى عـال اٍل رؽـتِ
رادیَلَصی رٍساًِ داًؾكذُ پیزاپشؽكی داًؾـگاُ ػلـَم پشؽـكی
تاتــل در ًیوغــال اٍل عــال تحصــیلی  91 -90تــَدً 38 .فــز
داًؾجَ تا تَجِ تِ هؼذل دیپلن تِ دٍ گزٍُ ً 19فـزُ آسهـَى ٍ
ؽاّذ تقغین ؽـذًذ .هیـاًگیي هؼـذل دیـپلن در ّـز دٍ گـزٍُ
یكغاى تَد .تِ هَاسات تزگشاری کالطّای حضَری ٍ تـذریظ
عٌتی کِ تِ رٍػ عخٌزاًی ،پزعؼ ٍ پاعخ ٍ ًوایؼ اعـالیذ
اًجام گزفت ،هحیظ آهَسؽـی هجـاسی تـزای درط فیشیـک در
ٍتــــالگ  www.muphysic.blogfa.comراُ اًــــذاسی ؽــــذ.
داًؾجَیاى گزٍُ آسهَى ،هغالة درعی ٍ تكالیف خَد را عی 8
جلغِ تغَر ّفتگی اس عزیـق ٍب دریافـت ٍ پاعـخ عـَاالت ٍ
تكالیف هحَلـِ را تـِ پغـت الكتزًٍیكـی اعـتاد درط ارعـال
هیکزدًذ .دعتزعی تِ کلیِ هغالـة هَجـَد در ٍتـالگ تـزای
گزٍُ آسهَى ّوزاُ تا کذ هخصَؿ تَدُ تا تٌْا داًؾجَیاى ایـي
گزٍُ اهكـاى دعتزعـی تـِ آى را داؽـتِ تاؽـٌذ .در ایـي دٍرُ
اعالیذّای آهَسؽـی ،هجوَػـِ کتـابّـای کوـک آهَسؽـی،
آسهَىّای چْـار گشیٌـِای در قالـة لـَف فؾـزدُ در اختیـار
داًؾجَیاى ّز دٍ گزٍُ قزار گزفت.
در ایي تحقیق تا هقایغِ هیاًگیي کل ًوزات آسهَى پایاى دٍرُ
داًؾجَیاى گزٍُ تحت هغالؼـِ ٍ گـزٍُ ؽـاّذ ،تـاثیز دٍ رٍػ
آهَسػ عٌتی ٍ الكتزًٍیكی هَرد ارسیاتی قزار گزفت .در پایـاى
دٍرُ تا اعتفادُ اس پزعؾٌاهِ هحقق عـاختِ تـا ضـزیة پایـایی
ً ،0/8ظــزات داًؾــجَیاى تحــت هغالؼــِ جوــغآٍری ؽــذ.
پزعؾٌاهِ ؽاهل  20عَال تغتِ تَد کِ پاعخ درجِتٌـذی تـز
اعاط هقیاط عِ درجِای لیكزت (هَافـق ،تـیًظـز ،هخـالف)
عزاحی ؽذُ تَد .جْت تجشیِ تحلیل دادُّا اس آهـار تَصـیفی
(فزاٍاًــی ٍ درصــذ) ٍ آسهــَى  ٍ Tاس عزیــق ًــزمافــشار آهــاری
 SPSS.Ver.19اعتفادُ ؽذ.
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یبفتٍَب

هَجَد جْت دعتزعی تِ هٌاتغ ایٌتزًتی تزرعی ؽـذ ٍ ًؾـاى

ًتایج تزرعی هتغیز دهَگزافیک (جٌغیت) در دٍ گزٍُ آسهـَى

داد کِ هیاًگیي ًوزات پایاى دٍرُ تا ًَع دعتزعی داًؾـجَیاى

ٍ ؽاّذ در جذٍل ؽوارُ یک ًؾاى دادُ ؽذُ اعت .ایي هتغیـز

تِ ایٌتزًـت ( ٍ )p;0/316 ، F ;1/19هـذت سهـاى اعـتفادُ اس

ارتثاط هؼٌاداری تا هیاًگیي ًوزُ در دٍ گـزٍُ ًذاؽـتِ اعـت ٍ

ایٌتزًــت ( )p ;0/204 ، F ;1/69ارتثــاط هؼٌــیداری ٍجــَد

تٌْا هیشاى گزایؼ جٌغیت هَرد ًظز تِ ؽیَُ آهَسػ را ًؾاى

ًذاؽت.

داد .در گزٍُ آهَسػ هثتٌی تز ٍب هیشاى اثزگذاری رٍػّـای
جديل :1تًزیع فراياوی مطلق ي وسجی (درصد) ياحدَبی مًرد پصيَص ثرحست جىسیت ي ارتجبط آنَب ثب ومرات پبیبن ديرٌ در دي گريٌ
ريش

جىسیت

تعداد (درصد)

عٌتی (ؽاّذ)

میبوگیه اوحراف معیبر

P

(ومرٌ پبیبن ديرٌ)

هثتٌی تز ٍب (آسهَى)

هزد

(8)42/10

16/10±2/60

0/076

سى

(11 )57/89

17/56±2/48

T=- 1/91

هزد

(13 )68/42

17/82±2/5

0/406

سى

(6 )31/57

16/52±3/58

T=- 0/81

هیــاًگیي کــل ًوــزات آسهــَى پایــاى دٍرُ گــزٍُ آسهــَى
 ٍ17/7 ±3/04گزٍُ ؽاّذ 16/83±2/54تَد .هقایغِ هیاًگیي
کل ًوزات دٍ گزٍُ ًؾـاى داد کـِ اس ًظـز هیـشاى یـادگیزی ٍ
هَفقیــت در آسهــَى پایــاى دٍرُ اخــتالف هؼٌــیداری تــیي
داًؾجَیاى گزٍُ تحت آهَسػ الكتزًٍیكی ٍ گزٍُ ؽاّذ ٍجَد
ًـذارد ( .)t- test, P=0/65داًؾـجَیاى تحـت هغالؼـِ ،ارتثـاط
هغتوز ٍ هذاٍم تیي اعتاد ٍ داًؾجَ (90درصذ) ،ارتثـاط اس راُ
دٍر ٍ تثادل ػلوی ( 81درصذ) ،دعتزعی تِ هٌاتغ الكتزًٍیكی
رٍس دًیــا ( 79درصــذ) ٍ ػــذم هحــذٍدیت هكــاًی ٍ سهــاًی

ومًدار :1فراياوی وسجی (درصد) مسایبی اصلی آمًزش

( 64درصذ) را تِ ػٌَاى هشایای اصلی آهَسػ هثتٌی تز ٍب تـز

مجتىی ثر ية

ؽــوزدُ ٍ در ػــیي حــال کوثــَد اهكاًــات ٍ هٌــاتغ داًؾــگاُ
( 91درصــذ) ،عــزػت پــاییي ایٌتزًــت ( 94درصــذ) ٍ ػــذم
دعتزعی ّوگاًی تِ ایٌتزًت (34درصذ) را هؼایة اصـلی ایـي
ًَع آهَسػ تَصیف کزدًذ 72 .درصذ داًؾجَیاى هؼتقذ تَدًذ
کِ ایي عزف در تزٍیج فزٌّگ آهَسػ الكتزًٍیـک هـَثز تـَدُ
اعت (ًوَدار  68 .)2،1درصذ داًؾجَیاى هَرد هغالؼِ ػالقـِ-
هٌذ تِ اعتفادُ اس ایي رٍػ تـذریظ تَدًـذ ،اهـا  30/2درصـذ
داًؾــجَیاى قاتلیــت ٍ کفایــت ایــي رٍػ را ًپذیزفتٌــذ78/6 .
درصذ داًؾجَیاى ّن سیزعاختّا ٍ اهكاًات داًؾـگاُ را تـزای
ایي ًَع آهَسػ ًاکافی هیداًغتٌذ.

ومًدار :2فراياوی وسجی (درصد) معبیت اصلی آمًزش مجتىی
ثر ية
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ثحث ي وتیجٍگیری
در ایي هغالؼِ ،تا تَجِ تِ هقایغِ هیاًگیي کل ًوزات دٍ گزٍُ
آسهَى ٍ ؽاّذ ًؾاى هیدّذ کِ آهَسػ هثتٌی تز ٍب تَاًغتِ
تا حـذٍدی اًتظـارات هزتـَط تـِ یـادگیزی را تیؾـتز اس رٍػ
عٌتی هحقق عاسد .ایي ًتایج تا یافتِّای تقایی کِ اعـتفادُ اس
رٍػ آهَسؽی ٍب را در عغح یادگیزی تغـیار هـَثز داًغـت،
ّوخَاًی دارد ( .)8در ایي هغالؼِ رٍػ آهَسػ هثتٌی تـز ٍب
تاػث ارتقای عغح یادگیزی ؽٌاختی داًؾجَیاى ؽذُ اعـت ٍ
سهیٌِ را تزای اعتفادُ اس ایي رٍػ تِ ػٌَاى یک رٍػ آهَسؽی
ّوــزاُ تــا آهــَسػّــای کالعــیک در کَریكَلــَم درعــی
هزاقثتّای ٍیضُ قلثی فزاّن عاختِ اعت.
آتؾـک ) (Athashakتــا هقایغـِ دٍ فزآیٌــذ آهـَسػ عــٌتی ٍ
هثتٌی تز ٍب تیاى هـیکٌـذ کـِ فزآیٌـذ یـاددّی ٍ یـادگیزی
عٌتی تز هثٌای آهَسُّای رفتاری ٍ حـذاکثز ؽـٌاختی ؽـكل
گزفتِ اعت کِ در آى هؼلـن ًقـؼ غالـة ٍ هغـلظ در فزآیٌـذ
آهَسػ را دارد .در حالی کـِ ضـزٍرت یـادگیزی الكتزًٍیكـی،
ؽـــكلگیـــزی رٍیكـــزد عـــاختي گزایـــی تـــِ فزآیٌـــذ
یاددّی -یادگیزی اعت کِ در آى ّز فزاگیز خـَد در عـاخت
داًؼ ٍ هؼزفت ًقؼ دارد (.)9
یادگیزی الكتزًٍیكی چٌاًچِ تخَاّـذ رٍػ آهَسؽـی هفیـذی
تاؽذ تایذ تتَاًـذ در تْثـَد ػولكـزد تحصـیلی ٍ رضـایتوٌذی
یادگیزًذگاى اس رٍػّای هزعَم (عٌتی) پیؾی تگیزد .رضایت
هٌذی یادگیزًذگاى اس دٍرُی تحصـیلی ،خـَد یكـی اس ػَاهـل
تاثیزگذار در هاًذگاری یادگیزًذگاى ،ػولكزد تحصیلی ٍ جذب
یادگیزًــذگاى جذیــذ در فزآیٌــذ آهــَسػ الكتزًٍیكــی اعــت.
رٍستْــاًی عــی تحقیقــاتی ًؾــاى داد کــِ رضــایتهٌــذی
یادگیزًذگاى ،اس هتغیزّای هْن تز رؽذ هْارتّـای تحصـیلی
اعت ٍ تأثیز تغیاری در تذاٍم یادگیزی الكتزًٍیكی دارد (.)10
ریــن )ّ ٍ (Reimeوكــاراًؼ ًیــش ًؾــاى دادًــذ کــِ عزاحــی
ٍاحذّای آهَسػ الكتزًٍیكی در داًؾگاُ جْـت ارایـِ هغالـة
درعی ٍ توزیي تاػث افشایؼ اًگیشُ داًؾجَیاى ؽذُ ٍ ًغـثت
تِ رٍػ عخٌزاًی تاثیز تیؾتزی دارد (.)11
اتزاّیوی ٍ ّوكاراًؼ ًیش عی پضٍّؾی تِ ایـي ًتیجـِ دعـت
یافتٌذ کِ عزاحی آهَسؽی کِ در آى قاتلیتّای ٍب ٍ ًظزیـِ
یادگیزًذُ تِػٌَاى هحَر اصـلی تـِ عـزس هٌاعـثی تـا یكـذیگز

تأثیز آهَسػ هثتٌی تز ٍب ًوزات ًْایی درط فیشیک تزای ٍ ...

تلفیق ؽًَذ ،هحیظ یادگیزی ٍب را تِ گًَِای ؽكل هـیدّـذ
کِ تِ فزد در عاخت داًؼ کوک هیکٌـذ .تٌـاتزایي پیؾـٌْاد
هیؽَد کِ هذیزاى عـاسهاىّـا تـا تَجـِ تـِ ّشیٌـِ ٌّگفـت
آهَسػ تْتز اعـت جْـت اثـز تخـؼ تـز ؽـذى آى اس ًظزیـِ
عاسًذُگزایی در آهَسػ هثتٌی تز ٍب اعتفادُ ًوایٌذ .تا اس ایي
عزیق آهَسػّای هَثزتزی تِ افزاد ارائِ کزدُ ٍ تـِ تْـزٍُری
تاالتزی دعت یاتٌذ (.)12
ػلــی ًــضاد در هغالؼــِ خــَد تیــاى هــیکٌــذ کــِ تَجــِ تــِ
عزهایِگذاری در فزآیٌذّای آهَسؽی تـا رٍػّـای یـادگیزی
الكتزًٍیكی ،جشء ضزٍریات اعت ٍ یادگیزی الكتزًٍیكی ،صـزفا
اعتفادُ اس ٍعایل الكتزًٍیكی ٍ فٌاٍریّای جذیذ ًیغت ٍ تایذ
در عزاحی ٍ تذٍیي ایي دٍرُّا ،تِ ًظزیِّای تزتیتـی ،اّـذاف
آهَسؽی ٍ ٍیضگـیّـا ٍ خَاعـتّـای یادگیزًـذُ تَجـِ ٍیـضُ
داؽت (.)13
اهــاًلَ ًیــش در هغالؼــِ خــَد ًؾــاى داد کــِ تــا ٍجــَد اتــزاس
ػالقِهٌذی ٍ اعتقثال داًؾجَیاى اس آهَسػ تحت ٍب ،هقایغِ
هؼذل کل داًؾجَیاى دٍ گزٍُ آسهَى ٍ ؽاّذ ،ؽـَاّذی را تـز
ػذم هَفقیت رٍػ الكتزًٍیكی ارائِ هیکٌذ ٍ تَصیِ هـیکٌـذ
کِ جٌثـِّـای هختلـف آهـَسػ الكتزًٍیكـی اس جولـِ عـَاد
رایاًِای ،سیز عاختّای هخاتزاتی ،فزٌّگ اعتفادُ اس ایٌتزًت
هَرد تاسًگزی قزار گیزد .ایي در حالی اعت کِ هغالؼـِ حاضـز
ًیش در هَرد تاسًگزیّای هَرد ًیاس تـِ ًتـایج هؾـاتْی دعـت
یافتِ اعت)14( .
تزاعاط ًتـایج ایـي هغالؼـِ آهـَسػ اس عزیـق الكتزًٍیـک در
هقاتل رٍػ تذریظ عٌتی در افشایؼ ًوزُ داًؾجَیاى چٌـذاى
هَفق ًثَدُ ،اها تـا رضـایتهٌـذی ایؾـاى ّوـزاُ تـَدُ اعـت.
تٌاتزایي آهَسػ هثتٌی تز ٍب هیتَاًذ تِ ػٌَاى رٍػ آهَسؽی
هكوــل ّوــزاُ تــا آهــَسػ عــٌتی تكــار رٍد .الثتــِ آهــَسػ
الكتزًٍیكــی تــا تَجــِ تــِ هَاًــغ ٍ هؾــكالت هتؼــذد ًیاسهٌــذ
هغالؼات تیؾـتز ٍ تغثیـق آى تـا ؽـزایظ ،اهكاًـات ٍ فزٌّـگ
آهَسػ ػلَم پشؽكی کؾَرهاى ًیش هیتاؽذ.

قدرداوی
ًَیغٌذگاى اس ّوِ اعاتیذ ٍ صاحة ًظزاًی کِ در ایي پضٍّؼ
ؽزکت کزدُاًذ ،صویواًِ تؾكز هیًوایذ.
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Abstract
Introduction: Today use of internet as a learning tool speard out in education field quickly. In this
regard, the present study aimed to assess the impact of learning on students' final grades has taken
place.
Methods: In this Semi-empirical study conducted on Radislogy students in the first semester of
2011-2012, parallel to attendance and traditional teaching sessions (classroom training) for Physics,
web- based training was simultaneously used. At the end of period, by Compaing of the students
scores who partiapate in this research, the impact of web- based education in students' learning was
evaluated through a researcher-made questionnaire (relibility 0.8) information about advantage,
disdvantages, amount and quality of learning were collected and analyzed.
Results: Comparing of the averaged end scores of the experimental group and the Control group
show that there isn’t any significant difference between two groups of students in amout of learning
and success at the end of the test. All of students in this study Considered relationship between
teachers and students(90 ), Telecommunications and academic exchange (81 ), access to
electronic resources in the world (79 ) and lack of space and time limits (64 ) as the main benefits
of web- based training and lack of resources and facilities, low speed internet and lack of universal
access to the internet, as disad vantages of this type of education.
Conclusion: Although students show interest and acceptance toward web-based education by
considering some elements in including no familiar with internet, communication infrastructure and
the quality of course content offered on the web. It is necessery that further review is done to
improve this type of training.
Keywords: Education, Personal Satisfaction, Web-based training
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