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 چکیده

زبان و ادبیات فارسی  در یادگیری الکترونیکی دروساساتید با موفقیت  خالقانهتدریس  ۀاین پژوهش با هدف بررسی رابط

بووه رو   دانشووهاه آزاد اسووالمی واهوود شوو ر قوودس آموزشی علوووا انسووانی یهاگروهبه دانشجویان از دیدگاه دانشجویان 

دانشجویان مقطووک کوواردانی، کارشناسووی و کارشناسووی  کلیه شامل آماری پژوهش ۀ. جامعبه انجاا رسیدهمبستهی _توصیفی

نمونه بووه رو  تصووادفی انت ووا   عنوانبهنفر  358 . براساس فرمول کوکران از این تعداد،ارشد این واهد دانشهاهی است 

عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری  ۀپرسشنامتدریس خالق و استاندارد  ۀاز پرسشنام ازیموردن یهادادهبرای گردآوری  .شدند

بووا  شوودهیگردآور یهوواداده، هووادادهپووس از گووردآوری و اسووت را   استفاده گردید.( 1393) همکارانالکترونیکی بردبار و 

 SPSS24 یآمووار افووزارنرانیووز از  هاداده لیوتحلهیتجزبرای  قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد  ،آماری یهافرمولاستفاده از 

بین توودریس خالقانووه اسوواتید بووا موفقیووت در  ،از دیدگاه دانشجویان که ندنتایج هاصل از پژوهش نشان داد استفاده گردید.

همایت  آزادی، تدریس خالق یعنی چالش، یهامؤلفهمثبت وجود دارد. همچنین بین هر یک از  ۀیادگیری الکترونیکی رابط

، سرزندگی و پویایی و شادمانی و شوخ طبیعووی هادهیازمان دادن به  خطرپذیری، تضاد، مباهثه، اطمینان،اعتماد و  ،هادهیااز 

 رابطه وجود دارد. ،با موفقیت در یادگیری الکترونیکی

 یادگیری، یادگیری الکترونیکی خالقانه، تدریس ،تدریس :واژگان کلیدی

 
 m.r.hesaraki@gmail.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  1
 

mailto:m.r.hesaraki@gmail.com


 یفارس اتیدروس زبان و ادب یکیالکترون  یریادگیدر  تیبا موفق دی خالقانه اسات س یتدر ۀرابط یبررس

 

2 

 مقدمه

 یریگ شووکل فرصووت  اسووت،رو بووه رشوود و توسووعه  بوواییی سوورعت  با انسان یادگیری و رشد مورد در دانش که طورهمان

 متفوواوتی یهانووهیزم در هووانشیب تلفیوو  مسووتلزا هاشوورفت یپ ایوون از اسووتفاده اما ؛افتهیشیافزا نیز مؤثرتر آموزشی یهاوهیش

 دانووش به هاآن اتصال و (یادگیری و رشد علوا ،یشناسجامعه شناسی،روان تا اعصا  علوا و یشناختست یز علوا جملهاز)

 کووه اسووت  آموزشووی تدریس نوآورانه،. (1،2020همکارانهاموند و ) شوندیم ظاهر آموز  در که است  موفقی رویکردهای

و  )سووووانچو  ردیوو گ یم قوورار اسووتفاده مووورد پایه و ارزشوومند گرایشی عنوانبه خالق ۀروهی و نوآوری توانایی تقویت  برای

و  یاهرفووه خالقیت  اثرگذار، همواره بستر م می برای بروز و ظ ور یهاهرفهی از کی عنوانبه ،تدریس (.2012، 2همکاران

در شوورایطی کووه  ژهیوبووهنوووآوری در توودریس  دیتردیببوده و هست.  زهیباانهو  دمنهعالقفردی معلمان، دبیران و مدرسان 

خووود بووا کمبودهووا و  یاهرفووهالیف کوو انات و ابزارهووای مناسووو آموزشووی در دسووترس نیسووت و معلمووان در انجوواا تکام

یک پیشران بسیار اثرگذار در نیل به اهداف آموزشووی  ۀمنزلبه تواندیم ؛اندبانیگر به دست  ازیموردندر منابک  ییهات یمحدود

در انجوواا وظووایف  خووالق بووودنو  خالقیت شغلی، داشتن م ارت  یهاهوزه تمااو یادگیری عمل نماید. از طرف دیهر در 

موفقیووت تلقووی  یک عامل م م در ۀمنزلبهم ککلیدی، در قرن بیست و ی یهایستهیشاو  هات یصالهدر کنار سایر  یاهرفه

را در  شوومردن و خوانوودن م ارت که است  یآموزاندانشخواهان  تن انه ،امروز جامعه (.3،2013هنریکسن و میشرا) گرددیم

 خالقیووت  با. دارند را مشکالت هل و انتقادی خالق، تفکر توانایی که باشدنیز می یآموزاندانشخواهان  بلکه ؛دارند مدرسه

-را در دانووش انتقووادی یهام ارت توانندیم بلکه ؛ابندییم دست  آموزشی پیچیده اهداف به تن انه معلمان ابتکاری، رفتار و

آفیوودا و ) کننوود عموولدر ج ووان امووروز  مووؤثرتر تووا کنوود کمووک آموووزاندانووش بووه توانوودیم این مسئله .کنند ایجاد آموزان

 در مثووال عنوانبووه ؛کند ایجاد آموزشی سیستم ب بود در اساسی تغییرات ندنتوایم انهنوآور اقدامات خیبر (.4،2013همکاران

 انوودکی. دارد کند، کمک یادگیری در موفقیت  در آموزاندانش به تواندیم که را محیطی قابلیت ب بود نوآوری آموز ، زمینه

 تدریس یهارو  ترجامک اجرای یادگیری، یهارو  نیترخالقایجاد  به منجر معلمان، سوی از نوآوری اهساس و درک 

 دبودنوو خواه آموزشووی سیسووتم و آموووزاندانووش نفووک بووه کلووی طوربووه که شودیم جدید یهایورافن و ابزارها از استفاده و

 اسووت  آموووزاندانووش نفووک بووه یادگیری مواد آموز  و نوآورانه یهارو  از استفاده شامل نوآورانه آموز  .(2019)زینال،

 و منطقووه خووانوادگی، ۀپیشین مذهو، فرهنگ، همانند تفاوتیم یهاجنبه از هادانشهاه در دانشجویان .(5،2012اماندوی و مد)

 متنوووع یانوودهیفزا طوربووه نیز هاآن یادگیری نیازهای ،یتنوع چنین دلیل به هستند. متنوع ،اندکردهلیتحص آن در که مدارسی

 بوورای. کنوود برطوورف را دانشووجویان نیازهووای بتوانوود کووه است  آموزشی یهارو  جستجوی ،جدید چالش یک. شوندیم

 و هایاستراتژ ،نوآورانه یهاآموز  از خود یهاکالس در معلمان بایتر، مقاطک در دانشجویان متنوع نیازهای به پاس هویی

 آموووزاندانش نیازهای تنوع با مقابله برای تدریس ابتکاری یهارو  گذشته، دهه سه از. کنندیم استفاده تفاوتم یهارو 
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( در پژوهشی بووه 1399) نعیمی و همکاران (.1،2004باراکزای) ردیگ یم قرار استفاده مورد ج ان سراسر در یاگسترده طوربه

 ۀجامعوو پژوهش نشووان داد کووه از دیوودگاه  جینتا پرداختند. دیدگاه دانشجویان بر یادگیری الکترونیکی از مؤثربررسی عوامل 

یاددهنووده، امکانووات موردنیوواز، محتوووای آموزشووی،  انوود ازعبارت بر موفقیت یادگیری الکترونیکی رگذاریتأثعوامل  ،آماری

و  یاهرفووهبلووو   ۀ( در پژوهشی به بررسی رابطوو 1399) یآبادصفایی ف ری و مسن .ومقرراتنیقوان ویادگیرنده، مدیریت 

بیانهر آن بود که بین بلووو  پرداختند. نتایج پژوهش  یش رر 2 ۀدوا ابتدایی ناهی ۀرفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پای

و مشاوره گرفتن با رفتارهای نوآورانه در توودریس معلمووان  نفساعتمادبهاوی، کآن شامل نهرانی، کنج یهامؤلفهو  یاهرفه

و مشوواوره  نفساعتمادبووهاوی، کشامل نهرانی، کنج یاهرفهبلو   یهامؤلفهوجود دارد. همچنین  یهمبستهی مثبت معنادار

 مؤثرپژوهشی عوامل  در( 1398) همکارانو  یباقر .باشندمی رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان ینیبشیپگرفتن قادر به 

 5نتایج هاصل از ایوون پووژوهش نشووان داد کووه  را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. هاآن یبندت یاولو بر تدریس خالق و 

، انهیزه، اعتقاد در مورد تدریس، عاموول محیطووی و یاهرفهفردی و  یهایژگ یوشامل بر تدریس خالق معلمان ) مؤثرعامل 

عاموول طوورز درواقک  .مثبت و معناداری بر تدریس خالق معلمان دارند ریتأثمطالعه،  آماری مورد ۀتع د به تدریس( در جامع

-معناداری بر تدریس خالق معلمان ندارد. همچنین نتایج الویووت  ریتأث ؛ امابر تدریس خالق معلمان داشته یمثبت ریتأث ،تفکر

 یهووایژگ یوعاموول که نشان داد  صورت گرفت؛بر تدریس خالق معلمان که با استفاده از آزمون فریدمن  مؤثربندی عوامل 

رتبووه یووا  عنوانبووه 2/ 53ۀ رتبه یا اولویت اول و عامل محیطی با میانهین رتبوو  عنوانبه 4/ 50 ۀبا میانهین رتب یاهرفهفردی و 

کلیوودی  یهامؤلفووهتحلیوول و شناسووایی »( در پژوهشی با عنوووان 1398) همکارانخدارهمی و . اولویت آخر انت ا  شدند

تدریس نوآورانه  یهامؤلفهبه این نتیجه دست یافتند که  «آموز  عالی( ۀتدریس نوآورانه )تدریس نوآورانه اساتید در هوز

ه، تعاموول هوشوومندانه، موونش لئ، توانایی آفرینندگی، طرح مسوو ینیبج اناز پیوند دانش و تجربه، یادگیرنده بودن،  اندعبارت

بووا نوووآوری، ابووداع و انجوواا کوواری  تووو ا لزوموواًبیانهر این بود کووه توودریس نوآورانووه  هاافتهی. دارامعنو یادگیری  یاهرفه

 یهووایژگ یوتن ووا یکووی از  ،عد خالقیت تدریس نوآورانه اسووت توانایی آفرینندگی که ناشی از بُهمچنین  .غیرمتعارف نیست 

محور هول هامؤلفهدر تدریس نوآورانه که سایر  مؤلفه نیترم مدرواقک  .آن تماا نه باشد؛میاستاد نوآور و تدریس نوآورانه 

بوور یووادگیری  مووؤثرعوامل  یپژوهش در( 1396) همکارانو  یناظر .پیوند میان دانش و تجربه در عمل است  ،چرخندیمآن 

موودیریت، محتوووای آموزشووی، نتایج پژوهش نشان داد که  مطالعه قرار دادند. پزشکی را موردعلوا یهارشتهالکترونیکی در 

مووورد  ۀنقش را در یادگیری الکترونیکی جامعوو  نیترم مبه ترتیو مقررات و یادگیرنده و، یاددهنده، قوانینازیموردنامکانات 

بوور ب بووود کیفیووت آموووز  از  مووؤثر( در خصوص بررسی عواموول 1396) همکاراننتایج پژوهش موهدی و  مطالعه دارند.

در سطح متوسط قرار دارد. از بین عوامل مووؤثر  باًیتقرموردبررسی  ۀنشان داد که کیفیت آموز  در جامعدیدگاه دانشجویان 

تج یزات و محتوووای آموزشووی در سووطح  ،در سطح متوسط و امکانات اتیدبر ب بود کیفیت آموز ، عوامل دانشجویان و اس

 7/ 50، دانشجویان و محتوووای آموزشووی اتیدسه متغیر اس که نامطلوبی قرار داشتند. نتایج هاصل از رگرسیون نشان داد نسبتاً

 بعوود از آن، .بیشتر از سایر متغیرها بوده اتیدکنند. همچنین س م متغیر اسدرصد از تغییرات متغیر کیفیت آموز  را تبیین می

 زادهقاسوومو  یاریوو ب ت .س م کمتووری در تبیووین متغیوور وابسووته داشووتند ،دانشجویان و محتوای آموزشی به ترتیو  متغییرهای
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اقتصوواد  ۀدر اثرب شی و تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکووی در توسووع مؤثربررسی عوامل »( در پژوهشی با عنوان 1395)

بووه ترتیووو  ذیوول یهامؤلفووه ،یووادگیری الکترونیکووی یاثرب شوو  در مؤثر یهامؤلفهبین  به این نتیجه دست یافتند که «ش ری

محتوای  ت یفیک  و 0/ 789یادگیری با ضریو همبستهی  یهاوهیشکیفیت  اند ازعبارت اولویت اهمیت و رضایت دانشجویان

پژوهشی به بررسووی رضووایتمندی  در( 1394) امجدپور و فرهادی رمضان .0/ 654یادگیری الکترونیکی با ضریو همبستهی 

ایوون مطالعووه نشووان داد کووه سووطح  جینتووا موودیریت یووادگیری الکترونیکووی پرداختنوود. ۀدانشجویان دانشهاه ت ران از سووامان

وجود تفاوت در رضایتمندی دانشجویان رضایتمندی دانشجویان دانشهاه در هد متوسط است. همچنین نتایج هاکی از عدا

بوور موفقیووت  مووؤثر( در پژوهش خووود عواموول 1393) همکارانو  گلبند .باشندمیدانشهاه دولتی  عنوانبهدر دانشهاه ت ران 

 پزشکی ت ران مورد مطالعه قوورار دادنوود.ی را از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشهاه علوایادگیری الکترونیک

دو عامل محتوا و اسووتاد بوور موفقیووت یووادگیری الکترونیکووی  ریتأثمیزان  ،که از دیدگاه دانشجویان ددنن داپژوهش نشا جینتا

مجازی و دانشجو بووه  ۀسامان ،استاد، محتوا عوامل .باشندمیمجازی زیاد  ۀدو عامل دانشجو و سامان ریتأثبسیار زیاد و میزان 

عواموول ( در پژوهش خود به بررسی 1393) همکارانو  بذرافکن بر یادگیری را دارند. ریتأث ۀبیشترین تا کمترین رتب ،ترتیو 

 رازیشوو شوو ر  کیپزشوو دانشووهاه علوووا یتابسووتان موودارس در کنندهشرکت ان یدگاه دانشجو یاز د 21در قرن  یریادگ یمؤثر بر 

 هسووتند  21در قوورن  یریادگ یوو را بوور  ریتووأث نیشووتریبذیوول دارای  عامل 6که  هستندهاصل، نشانهر آن  یهاافتهی پرداختند.

 یهوواطیمح، استفاده از تلفن همراه در ارتباطات، اهساس لذت از یمجاز یریادگ یوتر در آموز ، گستر  یاستفاده از کامپ

 پورنووگاکبووری نتایج پووژوهش . د در آموز یاسات یگرلینقش تس  و جاد نهر یبر ا یریادگ ید یأک تک، یالکترون یریادگ ی

الکترونیکووی را در سووطح متوسووط و  ی، کیفیت یادگیریمجاز یهادورهدر  کنندهشرکت دانشجویان که د دننشان دا (1391)

 هووا،درسووی آن ۀبرناموو  یهووایریگ ج ت  برهسووو  اتیدالکترونیکی اسوو  یبایتر از متوسط ارزیابی کردند. کیفیت ارائه یادگیر

توجووه بووه  یهامؤلفووهالکترونیکووی در  یالکترونیکی و کیفیت ارائووه یووادگیر یارائه یادگیر ۀین تجربهمچنین بمتفاوت بود. 

درواقووک  مشوواهده شوود. یمعنووادار ۀبووازخورد و ارزشوویابی رابطوو  ارائووه بین دانشووجویان، ی، تس یل همکاریفرد یهاتفاوت

و  گووائو  .کردنوود یگووذارارز  یالکترونیکی را در مقایسه با دانشجویان مرد در سطح بایتر یدانشجویان زن کیفیت یادگیر

 یدر برنامووۀ درسوو  نوآورانووه یهوواشیگرابا عنوان »چالش، فرصت و توسعه  عوامل مؤثر و  یامطالعهدر ( 2017) 1ارانکهم

آموزشووی پرسووتاری در مقطووک  ۀبرناموو  هکوو افتنوود یجووه دسووت ین نتیوو ن« بووه اینالند چیدر ما یپرستار یارشناسک ان یدانشجو 

پزشکی اولیه است که چالش بزرگی را برای مربیان پرسووتاری بووه همووراه  یهادورهدارای تعداد بیشتری از  ،کارشناسی چین

 یاصوول عووواملیل و یوو دی ،یارشناسوو ک  یدر برنامووۀ درسوو  یتنوع و گوناگون سازییالمللنیب ،یسازهمهاا ،یپارچهیک .دارد

 و خالقیووت  ۀرابطوو  ۀمطالعدر پژوهشی به  (2017) انانینارا .شوندیمن منجر ینده چیآ یدر برنامۀ درس یه به نوآورک هستند 

 خصوصووی عووالی آموووز  مؤسسووات در دانشووجویان تحصیلی عملکرد به نسبت  یادگیری و یاددهی یهارو  در نوآوری

 دانشووجویان برای را خاص مف وا یک ،تدریس ابتکاری و خالقانه یهارو که  ندمالزی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد

در ( 2009) 2هوووزک رکی. بشناسووند را مف وووا دقیقوواً تووا شوووندیم منوودعالقه دانشووجویان آن این است که ؛ وسازدیم روشن

 مش ص شوود کووه مطالعهن ی. در اپرداخت  یدر آموز  عال نوآورانه یدرس ۀو هفظ برنام دیچالش تولبه بررسی  یامطالعه

 
1 Gao et al 
2 Kirkgoz 
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  ،هابرنامووهن یوو در ا ینوووآور و توجووه بووه یدر آموز  عال یدرس ۀمداوا در برنام دنظریتجدت توجه به یل اهمیدی ازجمله

 ین پژوهش برایا اتشن ادیاز پ ی. برخیعلمتیأه یان و اعضایر دانشجو یمتنوع و متغ یازهایبه ن ییپاس هو اند از عبارت

عرضووه شووود؛ یزا اسووت تموواا  منوودنظاا یبووه روشوو  جیتوودربه ینوووآور  ن شرح است یبد یدر برنامۀ درس یشبرد نوآوریپ

زه یوو ، تع وود و انهیشوورفت توافوو  عمووومیپ ین بووراین قوانیشتریب تانند ک ت ک شر یریگ میتصمدر  و در اجرا کنندگانشرکت 

ان یوو بووه انسووجاا م یابیدست منظوربه، ید برنامۀ درسیتول یان اثرگذار بر برنامه برایت مجریت و هماک د. شرنباشوجود داشته

 یدر طوو  تن انووهرا  یافک  یو ادار ییت اجرای، همایدیلک  نانیآفرنقش عنوانبهاست. یزا است مدرسان  یآن ضرور یاجزا

رات ییوو تغ کووه اجازه دهندنند تا بتوانند ک افت یس دریتدر یهادورهه در سراسر کبل ؛ید برنامۀ درسیند تجدیه فرایمراهل اول

 .دنرخ ده هاآنس یدر تدر

م تلف زندگی بشر صورت گرفته و از آنجا که آموز  و توودریس نیووز جووز   یهاهوزهتحویت فراوانی که در  بهبا توجه 

از باید به این نکته اشاره داشت که تحووویت ناشووی  لذا باشد؛میبشر از گذشته دور تا زمان هال م می از زندگی اجتماعی 

 کووه اسووت  یابووه گونووه انوود. ایوون مسووئلهفووراوان داشووته ریتووأث ،علمی بر فرآیند یاددهی و یووادگیری یهاشرفت یپو  یفناور

نوووین اطالعوواتی و  یهایفناورعلمی و  یهاشرفت یپتحت شعاع  ،آموزشی از تحصیالت ابتدایی تا سطح عالی یهات یفعال

در  .باشوودموویهی و یووادگیری دنوین در فرآیند یاد یهایفناورمحصول کاربرد  ،. یادگیری الکترونیکیاندارتباطی قرار گرفته

ورانووه ااستفاده هدفمند از تج یزات و امکانووات فن عبارت است از آموز  رسمی، یادگیری الکترونیکی در معنای واقعی آن

بووه لحووار نیووروی انسووانی و امکانووات  متفاوتیبرای تحق  عوامل متعدد و . این مف وا انتقال مفاهیم و مطالو درسی ج ت 

از اسووتفاده  ،واقووک شووود مووؤثربر موفقیت در یووادگیری الکترونیکووی  تواندیمی که لیکی از عوام زیرساختی مورد نیاز است.

یووادگیری ب توور  ج ووت بوور ایجوواد انهیووزه و فووراهم سوواختن بسووتر مناسووو  باشد. این عاموولمیخالقانه تدریس  یهارو 

تدریس خالقانووه اسوواتید بووا موفقیووت در  ۀرابط کهاست  آن بر پژوهش هاضربر این اساس  یادگیرندگان نقش اساسی دارد.

 سووؤالدروس زبان و ادبیات فارسی را از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و به این  یادگیری الکترونیکی

یووادگیری الکترونیکووی دروس زبووان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه بین تدریس خالقانه بووا موفقیووت در  ۀپاسخ دهد که رابط

 ن چهونه است؟دانشجویا

 

 پژوهش یشناسروش

تدریس خالقانه اساتید با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی  ۀرابط یف بررسده با پژوهشاین 

بووه رو   ،انسووانی دانشووهاه آزاد اسووالمی واهوود شوو ر قوودس آموزشی علوا یهاگروهبه دانشجویان از دیدگاه دانشجویان 

کوواردانی، کارشناسووی و کارشناسووی دانشجویان مقطک  کلیهشامل  ،آماری پژوهش ۀ. جامعرسیدهمبستهی به انجاا _توصیفی

 یبوورا نفوور تعیووین گردیوود. 358هجووم نمونووه  ،ارشد این واهد دانشهاهی است که از این تعداد براسوواس فرمووول کوووکران

عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکووی  ۀپرسشناماستاندارد تدریس خالق و  ۀاز پرسشنام ازیموردن یهادادهگردآوری 

ساخته است که براساس مدل محق  یاپرسشنامهاستاندارد تدریس خالق،  ۀپرسشنام .شداستفاده ( 1393) همکارانبردبار و 
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لیکرت  یانهیگزبراساس طیف پنج  که باشدیم مؤلفه 10و  سؤال 55است. این پرسشنامه دارای ( طراهی شده1996اکوال )

ایوون . پووردازدیم( به سنجش تدریس خالق محیط کالس ما همراه با آرامش و بدون اهساس ترس است.مانند ) یسؤایتبا 

سرزندگی  ،هادهیازمان دادن به  ،یریخطرپذاطمینان، تضاد،  اعتماد و ،هادهیاچالش، آزادی، همایت از  یهامؤلفهپرسشنامه 

موفقیووت در یووادگیری  ۀپرسشنامهمچنین  کند.گیری میاندازهرا در رابطه با تدریس خالق  یطبعشوخو پویایی، شادمانی و 

 ۀپایووایی پرسشوونام .کنوودیم یریگ انوودازه را محیطووی و آموزشووی تکنولوژیکی، سواد اطالعاتی، مل سازمانی،واالکترونیکی ع

و در  0/ 85( بووایی 1392) محبی امووین و همکوواراندر پژوهش  شدهمحاسبهرونباخ ک  یو آلفایضرتدریس خالق براساس 

 یمسلمانتوسط در موفقیت یادگیری الکترونیکی  مؤثرعوامل  ۀروایی و پایایی پرسشنام برآورد گردید. 0/ 87 هاضر پژوهش

کووه نشووان از پایووایی مطلووو  هوور دو  بود 0/ 79مذکور در پژوهش هاضر نیز  ۀبه دست آمد. پایایی پرسشنام 0/ 84( 1394)

اسوومیرنوف _آماری آلفای کرونباخ، کلموگروف یهافرمولاز  نیز شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتجزبرای  پرسشنامه دارد.

 استفاده گردید.و ضریو همبستهی پیرسون 

 

 پژوهش یهاافتهی

 آزمون فرضیه اصلی پژوهش

 دارد. تدریس خالقانه اساتید با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی رابطه وجودبین 

 

 خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکیبین تدریس  ۀ ضریو همبستهی رابط  1جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 تدریس خالقانه
 sigمقدار.  سطح خطا     Nتعداد ضریب همبستگی پیرسون 

742/0 358 05/0 000/0 

 

موفقیووت در بووا  خالقتدریس  بین ۀرابط تعیینبرای  شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیممشاهده  (1) شمارهچنانچه در جدول 

انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهوود  علوا یهاگروهیادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشجویان 

از کووه  شووودیمو این نتیجووه هاصوول  دییتأ ،تحقی  ۀفرضی بر این اساس .شدبرآورد ( 0/ 05کمتر از سطح خطا ) ش ر قدس

دروس زبان و ادبیات  موفقیت در یادگیری الکترونیکیبا  خالق اساتیدتدریس  ۀمولف بین ،موردمطالعهآماری  ۀجامعدیدگاه 

 وجود دارد. یدارامعن ۀرابطفارسی توسط دانشجویان 
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 آزمون فرضیه فرعی اول

 .دارد رابطه وجودتوسط دانشجویان دروس زبان و ادبیات فارسی  با موفقیت در یادگیری الکترونیکیبین چالش 

 

 بین چالش با موفقیت در یادگیری الکترونیکی ۀ ضریو همبستهی رابط  2جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 چالش
 sigمقدار.  سطح خطا Nتعداد  ضریب همبستگی پیرسون 

757/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی از  عنوانبووهچووالش  بووین ۀبوورای تعیووین رابطوو  شوودهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 2) شمارهچنانچه در جدول 

 یهوواگروهتدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشووجویان  یهامؤلفه

 ،تحقیوو  ۀ. بر ایوون اسوواس فرضوویشد( برآورد 0/ 05کمتر از سطح خطا ) انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس علوا

چووالش بووا موفقیووت در یووادگیری ۀ مؤلفوو ، بووین موردمطالعووهآموواری  ۀکه از دیدگاه جامعوو  شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ

 وجود دارد. یدارامعن ۀالکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط

 

 آزمون فرضیه فرعی دوم

 .دارد دانشجویان رابطه وجودتوسط  با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسیبین آزادی 

 

 بین آزادی با موفقیت در یادگیری الکترونیکی ۀضریو همبستهی رابط  3جدول 

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 آزادی 
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

733/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی از  عنوانبووه آزادی بووین ۀبوورای تعیووین رابطوو  شوودهمحاسبه sigمقوودار  ،شودیم( مشاهده 3) شمارهچنانچه در جدول 

 یهوواگروهتدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشووجویان  یهامؤلفه

 ،تحقیوو  ۀ( برآورد شد. بر ایوون اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس

بووا موفقیووت در یووادگیری  آزادی ۀمؤلفوو ، بووین موردمطالعووهآموواری  ۀکه از دیوودگاه جامعوو  شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ

 وجود دارد. یدارامعن ۀنشجویان رابطالکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دا
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 آزمون فرضیه فرعی سوم

 .دارد با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابطه وجود هادهیاین همایت از ب

 

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی هاده ی ابین همایت از  ۀ ضریو همبستهی رابط  4جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 هاده ی اهمایت از 
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد همبستگی پیرسون ضریب 

588/0 358 05/0 000/0 

 

یکی  عنوانبه هادهیاهمایت از  بین ۀبرای تعیین رابط شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 4) شمارهچنانچه در جدول 

تدریس خالق بووا موفقیووت در یووادگیری الکترونیکووی دروس زبووان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه دانشووجویان  یهامؤلفهاز 

 ۀ( برآورد شد. بر این اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس یهاگروه

با موفقیت در  هادهیاهمایت از  ۀمؤلف، بین موردمطالعهآماری  ۀکه از دیدگاه جامع شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ ،تحقی 

 وجود دارد. یدارامعن ۀیادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط

 

 آزمون فرضیه فرعی چهارم

 .دارد زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابطه وجودبا موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس  بین اعتماد و اطمینان

 

 بین اعتماد و اطمینان با موفقیت در یادگیری الکترونیکی ۀ ضریو همبستهی رابط  5جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 اعتماد و اطمینان
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

543/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی  عنوانبه اعتماد و اطمینان بین ۀبرای تعیین رابط شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 5) شمارهچنانچه در جدول 

تدریس خالق بووا موفقیووت در یووادگیری الکترونیکووی دروس زبووان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه دانشووجویان  یهامؤلفهاز 

 ۀ( برآورد شد. بر این اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس یهاگروه

اعتماد و اطمینان با موفقیووت در  ۀمؤلف، بین موردمطالعه آماری ۀکه از دیدگاه جامع شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ ،تحقی 

 وجود دارد. یدارامعن ۀیادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط
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 آزمون فرضیه فرعی پنجم

 .دارد دانشجویان رابطه وجودبا موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط  مباهثهبین 

 

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی مباهثهبین  ۀ ضریو همبستهی رابط  6جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 مباهثه
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

582/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی از  عنوانبووهمباهثووه  بووین ۀبوورای تعیووین رابطوو  شوودهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 6) شمارهچنانچه در جدول 

 یهوواگروهتدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشووجویان  یهامؤلفه

، تحقیوو  ۀایوون اسوواس فرضووی( برآورد شد. بر 0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس

مباهثووه بووا موفقیووت در یووادگیری  ۀمؤلفوو ، بووین موردمطالعووهآموواری  ۀکه از دیدگاه جامعوو  شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ

 .وجود دارد یدارامعن ۀالکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط

 

 ششمآزمون فرضیه فرعی 

 .دارد با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابطه وجودین تضاد ب

 

 بین تضاد با موفقیت در یادگیری الکترونیکی ۀ ضریو همبستهی رابط  7جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 تضاد
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

641/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی از  عنوانبووهتضوواد  بووین ۀبوورای تعیووین رابطوو  شوودهمحاسبه sigمقوودار  ،شودیم( مشاهده 7) شمارهچنانچه در جدول 

 یهوواگروهتدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشووجویان  یهامؤلفه

، تحقیوو  ۀ( برآورد شد. بر ایوون اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس

تضوواد بووا موفقیووت در یووادگیری ۀ مؤلفوو ، بووین موردمطالعووهآموواری  ۀکه از دیوودگاه جامعوو  شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ

 وجود دارد. یدارامعن ۀالکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط
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 آزمون فرضیه فرعی هفتم

 .دارد با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابطه وجود بین خطرپذیری

 

 بین خطرپذیری با موفقیت در یادگیری الکترونیکی  ۀ رابط ضریو همبستهی  8جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 خطرپذیری 
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

692/0 358 05/0 000/0 

 

یکووی از  عنوانبووهخطرپووذیری  بین ۀبرای تعیین رابط شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 8) شمارهچنانچه در جدول 

 یهوواگروهتدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه دانشووجویان  یهامؤلفه

 ،تحقیوو  ۀبر ایوون اسوواس فرضووی .( برآورد شد0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس

بووا موفقیووت در یووادگیری  خطرپووذیری ۀمؤلف، بین موردمطالعهآماری  ۀکه از دیدگاه جامع شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ

 وجود دارد. یدارامعن ۀالکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط

 

 آزمون فرضیه فرعی هشتم

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشووجویان رابطووه وجووود هادهیابین زمان دادن به 

 .دارد

 

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی هاده ی ابین زمان دادن به  ۀ ضریو همبستهی رابط  9جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 هاده ی ازمان دادن به  
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون

702/0 358 05/0 000/0 

 

 عنوانبووه هادهیوو ازمان دادن بووه  بین ۀبرای تعیین رابط شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 9) شمارهچنانچه در جدول 

تدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه دانشووجویان  یهامؤلفهیکی از 

 ۀ( برآورد شد. بر این اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس یهاگروه

با موفقیووت  هادهیازمان دادن به  ۀمؤلف، بین موردمطالعهآماری  ۀکه از دیدگاه جامع شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ ،تحقی 

 وجود دارد. یدارامعن ۀدر یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط
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 آزمون فرضیه فرعی نهم

 فارسی توسط دانشووجویان رابطووه وجووودبا موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات بین سرزندگی و پویایی 

 .دارد

 

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی سرزندگی و پویاییبین  ۀضریو همبستهی رابط  10جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 سرزندگی و پویایی
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

612/0 358 05/0 000/0 

 

 عنوانبووهسرزندگی و پویووایی  بین ۀبرای تعیین رابط شدهمحاسبه sigمقدار  ،شودیم( مشاهده 10) شمارهچنانچه در جدول 

تدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه دانشووجویان  یهامؤلفهیکی از 

 ۀ( برآورد شد. بر این اسوواس فرضووی0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس یهاگروه

با موفقیووت  هادهیازمان دادن به  ۀمؤلف، بین موردمطالعه آماری ۀکه از دیدگاه جامع شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأ ،تحقی 

 وجود دارد. یدارامعن ۀدر یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابط

 

 آزمون فرضیه فرعی دهم

 توسط دانشجویان رابطه وجووودبا موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی  یطبعشوخبین شادمانی و 

 .دارد

 

 با موفقیت در یادگیری الکترونیکی یطبعشوخبین شادمانی و  ۀضریو همبستهی رابط  11جدول  

 موفقیت در یادگیری الکترونیکی متغیر

 یطبعشوخشادمانی و 
 sigمقدار.  سطح خطا N تعداد ضریب همبستگی پیرسون 

725/0 358 05/0 000/0 

 

 عنوانبه یطبعشوخشادمانی و  برای تعیین رابطه بین شدهمحاسبه sigمقدار  شودیم( مشاهده 11) شمارهچنانچه در جدول 

تدریس خالق با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیووات فارسووی از دیوودگاه دانشووجویان  یهامؤلفهیکی از 

( برآورد شده است. بر ایوون اسوواس 0/ 05کمتر از سطح خطا ) علوا انسانی دانشهاه آزاد اسالمی واهد ش ر قدس یهاگروه
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بووا  یطبعشوخشادمانی و  ۀمؤلف، بین موردمطالعهکه از دیدگاه جامعه آماری  شودیمو این نتیجه هاصل  دییتأفرضیه تحقی  

 وجود دارد. یدارامعنموفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان رابطه 

 

 یریگجهینتبحث و 

تدریس خالقانه اساتید با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دروس زبان و ادبیات فارسی  ۀرابط این پژوهش با هدف بررسی

انسووانی دانشووهاه آزاد اسووالمی واهوود شوو ر قوودس بووه رو   آموزشی علوووا یهاگروهبه دانشجویان از دیدگاه دانشجویان 

آزمووون  ۀنتیجوو  .فرعی تدوین گردیوود ۀفرضی 10اصلی و  ۀفرضی 1 هاضر، پژوهش یبرا همبستهی به انجاا رسید._توصیفی

تدریس خالقانه با موفقیت در یادگیری الکترونیکی نشووان داد کووه بووین ایوون دو متغیوور  ۀاصلی پژوهش مبنی بر رابط ۀفرضی

یک واهدی تدریس خالق، موفقیت در یادگیری الکترونیکی نیز  بدین معنی که با تغییر وجود دارد. یمثبت و معنادارۀ رابط

صووفایی  (،1399) نعمیمووی و همکوواران یهوواپژوهشنتایج هاصل از آزمون این فرضیه با نتایج هاصوول از  .ابدییمافزایش 

( 2009) رکهوووزیک و  (2017) انانینارا (،1393) گلبند و همکاران (،1396) همکارانناظری و  (،1399) یآبادف ری و مسن

همسووو  ،قرار دادنوود دییتأآموزشی را مورد  یهات یفعالبرای  هاآنگری رفتارهای خالقانه اساتید و یاددهندگان و تس یل که

 اعتموواد و اطمینووان، ،هادهیوو اهمایت از  بین چالش، آزادی، ۀیعنی رابط پژوهش فرعی یهاهیفرض. آزمون هر یک از باشدمی

توودریس  یهامؤلفووه عنوانبووه یطبعشوخسرزندگی و پویایی و شادمانی و  ،هادهیازمان دادن به  خطرپذیری، تضاد، مباهثه،

 ،خالقانه با موفقیت در یادگیری الکترونیکی دانشجویان نیز هاکی از آن است که بین هر یک از این متغیرها با متغیر وابسووته

که با تغییر یک واهدی در هر یک از این متغیرها، متغیر وابسووته یووا همووان موفقیووت در  بدین معنی مثبت وجود دارد. ۀرابط

 یهوواپژوهشابعوواد م تلووف بووا نتووایج  رفرعووی نیووز د یهاهیفرضنتایج آزمون  .کندیمیادگیری الکترونیکی نیز افزایش پیدا 

 همکووارانبووذرافکن و  (،1394) مجوود(، رمضان پور و فرهووادی ا1396) همکارانناظری و  (،1398) همکارانخدارهمی و 

 باشد.می( همسو 2017) همکاران( و گائو و 1391پورنگ ) یاکبر (،1393)

کووه بوورای موفقیووت در یووادگیری  مطرح کردباید  ذکر شدند،که در متن مقاله   ییهاپژوهشبا توجه به نتایج این پژوهش و 

اساسی است که  یهارساخت یزتحصیلی نیاز به وجود برخی امکانات، تج یزات و  تفاوتالکترونیکی در سطوح و مقاطک م

هی و یووادگیری در دمانک از موفقیت در ایوون اموور شووود. بوودون شووک در بحوو  فراینوود یوواد تواندیم هرکداانبود یا کمبود 

و  هووارو از  اسوواتید یریگ ب رهناتوانی یا عدا کنند. درواقکایفا میم م و کلیدی در فرآیند آموز  ، اساتید نقش هادانشهاه

خالقانه و نوآورانه در انتقووال مطالووو و مفوواهیم  یهارو کاربردن یا تمایل در به یریکارگ بهالهوهای نوین تدریس و عدا

انتقووال مفوواهیم درسووی نیوواز دارنوود، فرآینوود یوواددهی و در رابطه با دروسی که به خالقیت بیشتری برای  خصوصبهدرسی 

 یهارسوواخت یزدر رابطه با یادگیری الکترونیکی که نیازمند امکانات و  ژهیوبهاین م م  .سازدیمیادگیری را با مشکل مواجه 

مناسووو  یبستر هادانشهاهتا در  کندیمج ت نیز ضرورت ایجا   بدین است.بسیار هائز اهمیت  ،باشدیممنحصر به خود 

قوو  هوور چووه ب توور آموووز  مناسو برای تح ۀبستر و زمینباید  . در اصلبرای تدریس نوآورانه و خالقانه اساتید فراهم شود

 الکترونیکی هموار گردد.
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 فهرست منابع فارسی

ایووران بوور اسوواس  یهادانشووهاهالکترونیکووی در  یارزیووابی کیفیووت یووادگیر (،1391) همکارانمحمد و  اکبری پورنگ، -

 75-66،97شماره  در آموز  عالی، یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و  ،درسی و تجربه مدرسان برنامه یهایریگ ج ت 

 هوواآن یبنوودت یاولو بوور توودریس خووالق و  مؤثربررسی عوامل ( 1398) لدایدلهشایی، ، کردستانی، فرشته ،باقری، مریم -

شناسووی، روان یالمللوو نیبسووومین کنفوورانس  ش ر ت ران(، 4منطقه  وپرور آموز )مورد مطالعه  معلمان دوره ابتدایی 

 .علوا انسانیعلوا تربیتی و 

در اثرب شی و تضوومین کیفیووت یووادگیری الکترونیکووی در  مؤثرعوامل  یبررس (،1395) فرزاد ،زادهقاسملیال،  ب تیاری، -

 نوین در مدیریت، اقتصاد و علوا انسانی یهاپژوهش یالمللنیبسومین کنفرانس  توسعه اقتصاد ش ری،

ان یدگاه دانشووجو یوو م از دیکوو سووت و یدر قوورن ب یریادگ یوو عوامل مووؤثر بوور  (، بررسی1393) همکارانبذرافکن، لیال و  -

 شووماره سووال هجوودهم، مجله علوا پزشووکی هرمزگووان، ،رازیش کیدانشهاه علوا پزش یتابستان مدارس در کنندهشرکت 

 .273-282سوا،

کلیدی تدریس نوآورانووه   یهامؤلفه(، تحلیل و شناسایی 1398) صابرخدارهمی، مریم، خسروی، محبوبه، عبدالملکی،  -

 .1-23،4شماره  ،7 دوره)تدریس نوآورانه اساتید در هوزه آموز  عالی(، فصلنامه تدریس پژوهشی، 

موودیریت  ٔ  سووامانهبررسی رضایتمندی دانشجویان دانشهاه ت ران از  (،1394) فرهادفرهادی امجد،  ،رمضان پور، انسیه -

 کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوا مدیریت، اقتصاد و هسابداریبابل   یادگیری الکترونیکی،

و رفتارهای نوآورانه در تدریس معلمان پایه دوا  یاهرفهرابطه بلو   (،1399) قهیصدصفایی ف ری، لیال، مسن آبادی،  -

 .79-3،91معلم، سال پنجم، شماره  یاتوسعه، فصلنامه یش رر 2ابتدایی ناهیه 

بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد  مؤثرعوامل  (،1393) همکارانفرنو  و  گلبند، -

، شووماره 7 دوره مجازی دانشهاه علوا پزشکی ت ران، مجله علمی پژوهشووی راهبردهووای آموووز  در علوووا پزشووکی،

97،2-93. 

علوووا  یهارشووتهدر  بوور یووادگیری الکترونیکووی مؤثربررسی عوامل  (،1396) رضایعل آتشی، سارا، دری، نجمه، ناظری، -

 .98-107شماره دوا، مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی، دوره چ ارا، پزشکی،

 دانشووهاه مطالعه موردی ) انیدانشجو  دگاهید ازبر یادگیری الکترونیکی  مؤثربررسی عوامل  (،1399) همکاراننعیمی و  -

 و سبک زندگی. یتیترب علوا، یشناسروان یالمللنیب، گرجستان  ششمین کنفرانس )پیاا نور واهد سراوان

بوور ب بووود کیفیووت آموووز  از دیوودگاه  مووؤثر(، بررسووی عواموول 1396) ب وواره طووالبی، مریم، شیرخانی، موهدی، رضا، -

سی و  دهم، شماره سال نامه آموز  عالی، مجله سینا(،مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشهاه بوعلی ) انیدانشجو 

 .79-110هفتم،
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