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تأثیز آهَسش هجاسی فیشیک بز هَفقیت تحصیلي داًص آهَساى
ٍ ًظزسٌجي اس داًص آهَساى ٍ داًطجَیاى
حسیي دٍلت آباد ی  ، 2 ٍ 1هزین ًصیزی

2

 ،هزین جاللي فز

2ٍ1

 )1ظجسٍار ،ادارُ تنٌَلَشی ٍ گرٍُ ّبی آهَزؼی هتَظغِ
 )2اتحبدیِ اًدويّبی ػلوی آهَزؼی هؼلوبى فیسیل مؽَر

چکیدُ:
آهَسش هجاسی یکي اس رٍش ّای رایج در کطَر ٍ جْاى است .افشایص اهکاًات بزای داًص آهَساى ٍ دستزسي بِ ایٌتزًت در رضد ایي رٍش ًقص
هؤثزی دارد .تٌْا عاهل تاهل بزاًگیشً ،حَُ عولکزد داًص آهَساى با تَجِ بِ ًَپایي ایي رٍش است کِ ًیاس بِ بزرسي ٍ پیگیزی دارد .لذا ایي هطالعِ با
ّدف تاثیز آهَسش هجاسی ٍ حضَری بز هیشاى یادگیزی داًص آهَساى اًجام ضد.

 .1هقدهِ
در پی ؼیَع ٍیرٍض مرًٍب ٍ اثتالی تؼذادی از ّوَعٌبى ثِ

هؼبٍىّبی آهَزؼی هذارض ًیس در ایي ایبم ثینبر ًجَدُاًذ ٍ در

ایي ثیوبری ثٌبثر اقتضبی خبًَادُّب ثرای هوبًؼت از ثیرٍى

راظتبی تؼلین ٍ ترثیت داًػآهَزاى ٍظبیف زیر را ثرػْذُ

رفتي فرزًذاًؽبى از هٌبزل ٍ اصرار ثر تؼغیلی هذارض

دارًذ:

آهَزغّبی هدبزی خبیگسیي آهَزغّبی هذارض ؼذُ ٍ رٍز

ًظبرت ثر گرٍُّبی درظی مِ در ؼجنِّبی اختوبػی ایدبد

ثِ رٍز ایي آهَزغّب رًٍق گرفتِ اظت.

ؼذُ اظتً .ظبرت ثر هحتَای درظی مِ در گرٍُّبی درظی

ًرم افسارّبی هٌبظت ثرای آهَزغ النترًٍینی ،افق خذیذی

قرار هیگیردً .ظبرت ثر ارظبل درظٌبهِ ثِ داًػآهَزاى هٌبعقی

را پیػ رٍی هؤظعبت آهَزؼی ًْبدُ اظت .ثِ ًظر هی رظذ

مِ دظترظی ثِ ایٌترًت ًذارًذ.

اظتفبدُ از ایي اهنبًبت ثرای آهَزغ ،ثِ تحقق ثرخی از آرهبى

هؼلوی فقظ ظر مالض ثَدى ٍ آهَزغ متبةّب ٍ هحتَای

ّبیی مِ ثِ ػٌَاى هالك ّبی میفیت آهَزغ ؼٌبختِ هی ؼًَذ،

درظی ًیعت ٍ هؼلن در ّر هنبى ٍ زهبى ثرای پیؽرفت

از خولِ فراگیرهحَری ،یبدگیری هبدام الؼور ،یبدگیری فؼبل،

داًػآهَزاى خَد فذامبری ٍ خذهت هیمٌذ.

تؼبهل در یبدگیری ٍ چٌذ رظبًِ ای ثَدى ،مول مٌذّ .رچٌذ

 .2رٍش ّا

ثرخی از هؤظعبت آهَزؼی در ظبل ّبی اخیر ًعجت ثِ ارایِ
مبهل دٍرُ ّبی آهَزؼی ثِ صَرت النترًٍیل اقذام ًوَدُ
اًذ،اهب ٌَّزؼَاّذ زیبدی در هَرد ًتبیح ارزؼیبثی ایي ثرًبهِ ّب
هٌتؽر ًؽذُ اظت.
راُ اًذازی مبًبلّبی آهَزؼی هدبزی تَظظ هؼلوبى ٍ پیگیری
آهَزغ درٍض هختلف ًیس هنولی ثر آهَزغّبی هدبزی
ظراظری ؼذُاظت ٍ ایي اهر ًؽبى هیدّذ مِ هؼلوبى ٌّگبم
تؼغیلی هذارض ّن از ٍظبیفؼبى غبفل ًؽذُاًذ .هذیراى ٍ

ایي پصٍّػ یل هغبلؼِ ًیوِ تدرثی اظت .خبهؼِ پصٍّػ،
داًػ آهَزاى هذرظِ ثِ تؼذاد ً 120فر ٍ داًؽدَیبى دٍرُ
مبرداًی ثِ تؼذاد ً 40فر هی ثبؼٌذ.
ینی ازتدرثیبت تذریط در فضبی هدبزی ایي ثَد مِ اثتذا قجل
از ایٌنِ هذرظِ ثِ ظیعتن اظتفبدُ از ًرم افسار Adobe
connectهدْس ثؽَد هثل خیلی از ّونبراى از اپلینیؽي
تلگرام یب ٍاتعبح ثرای آهَزغ اظتفبدُ هی مردین .
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اثتذا هغبلت رٍی تختِ ًَؼتِ ؼذُ ٍ فیلن هرثَط ثِ تَضیحبت
درض ثرای گرٍّْبی داًػ آهَزاى ٍ داًؽدَیبى ارظبل هی

ً .3تیجِ گیزی
در هغبلؼِ حبضرً 120فر داًػ آهَز ٍ داًؽدَیبى دٍرُ

ؼذ.

مبرداًی ثِ تؼذاد ً 40فر ثب هیبًگیي ظٌی  16تب  22ظبل حضَر

درٍظی مِ ًیبز ثِ اًدبم آزهبیػ داؼت ثب ٍظبیل هَرد ًیبز

داؼتٌذ .

خلَی دٍرثیي  ،آزهبیػ را اًدبم دادُ ٍثب تَضیحبت الزم

پبظخ ّبی داًػ آهَزاى ٍ داًؽدَیبى خبلت ثَد ٍ ،خَاة ّب

ارظبل هی گردیذ . .داًػ آهَزاى ٍ داًؽدَ یبى ًیس ظَاالت
خَد را ثصَرت ٍیط (فبیل صَتی ) ارظبل هی مردًذ.

ثِ صَرت ػبلی  ،خَة  ،هتَظظ ٍ ضؼیف ارایِ ؼذ.
ظَاالت ثِ قرار زیر اظت

ثؼذ از ًصت ًرم افسار  ٍ Adobe connectثرگساری

ظَال  -1رضبیت ازًحَُ اخرای عرح آهَزغ در ظبهبًِ

مالظْبی آًالیي  ،ؼرایظ تذریط موی تغییر مرد ٍ ایي رٍغ

هدبزی

ّن هسایبی خَثی داؼت.

ظَال -2ظَْلت ٍرٍد ثِ ظبهبًِ هدبزی

اٍال داًػ آهَزاى ٍ داًؽدَیبى هلسم ثَدًذ در ظبػت هؼیي در

ظَال  -3ظَْلت مبر ثب ظبهبًِ هدبزی

مالض حبضر ٍ حضَر خَدؼبى را اػالم مٌٌذ .ثبًیب پرظػ ٍ

ظَال  -4رضبیت از اداهِ آهَزغ ثب ظبهبًِ هدبزی

پبظخ درض ثصَرت ؼفبّی اًدبم هی ؼذ ٍ هبًٌذ مالض ّبی

ظَال  -5ؼیَُ ارائِ هغبلت

حضَری هی تَاًعتٌذ در حیي درض یب ثؼذ از پبیبى مالض از

ظَال -6ظَْلت ارتجبط ثب اظتبد از عریق ظبهبًِ

هؼلن ظَال مٌٌذ ٍ .ثرای اظتفبدُ داًػ آهَزاى ٍ داًؽدَیبى در

خذٍل ؼوبرُ ً :1تایج ًظزسٌجي در رابطِ با ساهاًِ هجاسی بز

ؼت اهتحبى از هغبلت تذریط ؼذُ  ،فیلن تذریط ٍ فبیل

حسب درصد

صَتی ٍ تصَیری حل هعئلِ ّب در مبًبل فیسیل مالض
خَدؼبى قرار هی گرفت.

ظَال

ػبلی

خَة

هتَظظ

ضؼیف
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درج ؼذُ اظت.
ًتبیح هغبلؼِ حبضر ًؽبى داد مِ ثب تَخِ ثِ اهنبًبت رایبًِ ای
هَخَد دراختیبر داًػ آهَزاى ٍ هیساى تعلظ ٍ تَاًوٌذی آًْب
در مبر ثب رایبًِ آهَزغ هدبزی ًوی تَاًذ ثِ ػٌَاى رٍغ
غبلت در ظغح هذارض ٍ داًؽگبُ ّب اظتفبدُ ؼَدّ .ر چٌذ
تذاٍم ٍ ارتقبی دظترظی ثِ رایبًِ در مل خبهؼِ ٍ آهَزغ
اظتفبدُ از رایبًِ در آهَزغ پبیِ مؽَر ،ثرای زهیٌِ ظبزی
اظتفبدُ از ایي رٍغ آهَزؼی هی تَاًذ مول هؤثری ثبؼذ.
الجتِ هی تَاى گفت آهَزغ هدبزی هی تَاًذ هنول آهَزغ
حضَری ثبؼذ.
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ّوچٌیي در هقبیعِ ای مِ ثیي فضبی تلگرام ٍ مالض ّبی
آًالیي خْت آهَزغ صَرت گرفت  90 ،درصذ داًػ آهَزاى
ٍ  70درصذ داًؽدَیبى  ،اظتفبدُ از فضبی هدبزی تلگرام را
هفیذتر از ثرگساری مالظْبی آًالیي داًعتٌذ چَى هؼتقذ ثَدًذ
مِ در تلگرام هغبلت درظی ٍ فیلن ّبی آهَزؼی ٍ فبیل ّبی
صَتی ّ ،ویؽِ در دظترض ؼبى ّعت ٍلی در صَرت غیجت
یب قغغ ؼذى ایٌترًت یب هؽنالت دیگری مِ در مالض آًالیي
صَرت هی گیرد ، ،هغبلت درظی را از دظت هی دٌّذ.
هغلت دیگری مِ الزم ثِ ثیبى اظت تدرثِ آهَزؼی هي ٍ
ّونبرم در راثغِ ثب ثرگساری یل آزهَى ظبلن در فضبی
هدبزی اظت در ایي رٍغ ثرای آى مِ احتوبل تقلت ثِ صفر
ثرظذ ،هي ثرای ّر داًػ آهَز یل ًوًَِ ظَال هتفبٍت عرح
مردم الجتِ ظؼی مردم هیساى ظختی ٍ ظبدگی ظَال ثرای ّوِ
ینعبى ثبؼذ ٍ در یل تبین هؼیي خَاظتن مِ پبظخ ّب را ثراین
ارظبل مٌٌذ.
ؼبیذ ایي رٍغ ینی از ثْتریي راّْبی ثرگساری آزهَى ظبلن
اظت فقظ زحوت عرح ظَال ٍ تصحیح ثرگِ ّب ثرای هؼلویي
هحترم افسایػ هی یبثذ..
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