چكيده رسالههاي دكتراي رشته تكنولوژي آموزشي

چكيده رساله هاي دكتراي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي
مدل هوشمند براي پيش بيني ميزان موفقيت دانشجويان در يادگيري الكترونيكي
دانشجو :محمدعلي رستمي نژاد
استاد راهنما :دكتر داريوش نوروزي
اساتيد مشاور :دكتر علي دالور و دكتر ناصر مزيني
اساتيد داور :دكتر حسن رشيدي و دكتر ابراهيم طالئي
تاريخ دفاع :تير 29

چكيده
آموزش الکترونیکی درمؤسسههاي آموزش عالی به ويژه در حوزه آموزش مهندسی ايران
در حال توسعه چشمگیر است .پذيرش دانشجو براي تحصیل به روش الکترونیکی در ايران
و جهان با چالشی مشترک و پديدهاي تحت عنوان افت تحصیلی مواجه بوده ،به گونهاي
که آماري بین  02تا  02درصد براي افت تحصیلی گزارش شده که اين میزان دو برابر
آموزش متداول است .در راستاي شناسايی عوامل مؤثر بر موفقیت يادگیرنده الکترونیکی
در جامعه پژوهشی حاضر که مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ايران است،
تحقیقی کمی -کیفی اجرا شد .نمونه پژوهش  830يادگیرنده الکترونیکی بود .دادههاي
کمی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شد .روايی سازه ابزار با
استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،روايی پیش بین با استفاده از روش تحلیل
رگرسیون و پايايی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ بررسی و تايید شد .دادههاي
تحلیل کیفی قرار گرفت .نتايج تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان داد ،مدل رگرسیونی که
تجارب يادگیري الکترونیکی را در بر می گیرد  ،..68متغیرهاي دموگرافیک 0.60؛ پیشینه
تحصیلی 0365؛ متغیرهاي روانی -فنی 5.6.؛ مديريتی 5.6.؛ اجتماعی -اقتصادي  0و
رسانهاي  .6.از تغییرات معدل کل يادگیرنده الکترونیکی را تبیین میکنند .معنی دارترين
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متغیرهاي پیشبین در هر کدام از مدلها عبارت بود از :معدل ترم اول دانشجو در تحصیل
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الکترونیکی ،سن ،معدل مقطع قبل ،اضطراب امتحان ،خودگردانی ،سکونت در شهرستان،
دارا بودن لپتاپ .با استفاده از مدل معادالت ساختاري ،مدلی تدوين و آزمون شد .اين
مدل  %80از تغییرات معدل کل يادگیرنده الکترونیکی را تبیین کرده و برازش مطلوب نیز
داشت( .)X2/Df=060..در بخش تحلیل کیفی پژوهش ،پس از تحلیل محتواي کیفی و
کدگذاري باز و محوري 55 ،کد محوري استخراج شد .پنج کد محوري که بیشترين
فراوانی را داشتند عبارتند از )5 :تبعیض گذاشتن بین دانشجوي مجازي و روزانه؛  )0عدم
شرکت در کالس مجازي؛  )3مسائل روانشناختی محیط يادگیري الکترونیکی؛  ).وفق
نیافتن با سیستم مجازي؛  )1مشکالت کالس مجازي .در راستاي شناسايی مدل مناسب
هوش مصنوعی ،از روش دادهکاوي آموزشی استفاده شد .پیشبيني وضعیت دانشجو
در يادگیري الکترونیکی به دو صورت مسئله طبقهبندي و رگرسیونی تعريف شد .نتايج
میانگین خطاي مطلق نشان داد براي مسئله رگرسیونی ،الگوريتم ' 5M5و M5Rules

0

دقیقترين و پاياترين مدلها هستند.براي مسئله طبقهبندي نیز الگوريتم  3Jripقدرت
پیشبینی مطلوبتري نسبت به ساير مدلها داشت .مدلهاي پیشبینی درخت تصمیم و
استنتاج قانون به دلیل قابلیت تفسیر نتايج و قدرت پیشبینی بر مدلهاي ديگر چون شبکه
عصبی ترجیح داده شد .در پايان نتايج مربوط به يافتههاي پژوهش بحث و پیشنهادات
کاربردي براي کاهش افت و افزايش موفقیت يادگیرنده الکترونیکی ارائه شد.
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طراحي ،تدوين و اعتباريابي مدل مبتني بر يادگيري زايشي به منظور افزايش
بازدههاي يادگيري سطح باال در يادگيرندگان در درس زيستشناسي دورهي
دبيرستان
دانشجو :حسين زنگنه
استاد راهنما :دكتر محمدرضا نيلي
اساتيد مشاور :دكتر هاشم فردانش و دكتر علي دالور
اساتيد داور :دكتر اسماعيل زارعي زواركي و دكتر حسن رستگارپور
تاريخ دفاع :شهريور 29

چكيده
نظريهي يادگیري زايشی از جمله نظريههايی است که به دنبال پرورش آن دسته از
مهارتها و قابلیتهايی در يادگیرندگان است که آنها بتوانند آن را پايهاي براي کسب
مهارتها و شايستگیهاي بعدي خود قرار دهند .به عبارتی به زايش و خلق دانش دست
پیدا کنند .پژوهش حاضر در راستاي مدلسازي اين نظريه براي کاربردي نمودن آن در
کالس درس در راستاي بهبود بازدههاي يادگیري سطح باال و به کارگیري آن در يک
بافت سازندهگرايانه توسعهي نظريه و با روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و با
طرح تدوين مدل انجام شد .در تحقیق کیفی از روش تحلیل محتواي کیفی با طرح
استقرايی و پژوهش تکوينی با طرح توسعهي مدل و در تحقیق کمی براي رواسازي مدل از
روش آزمايشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و آزمايش بهره گرفت.
سؤاالت تحقیق کیفی عبارت بودند از :چاچوب نظريهي يادگیري زايشی چیست؟
است؟ فرضیه تحقیق کمی نیز عبارت بودند از مدل يادگیري زايشی موجب بهبود بازدهاي
يادگیري دانشآموزان در زيستشناسی میشود .فرضیه اصلی و فرضیههاي فرعی عبارت
بودند از :الف) مدل يادگیري زايشی موجب بهبود يادگیري دانشآموزان در سطح تحلیل
کردن میگردد.ب) مدل يادگیري زايشی موجب بهبود يادگیري دانشآموزان در سطح
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مولفههاي اين مدل کداماند؟ همچنین روند طراحی آموزشی براساس اين مدل چگونه

قضاوت کردن میگردد و نهايتا ج) مدل يادگیري زايشی موجب بهبود يادگیري
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دانشآموزان در سطح خلق کردن میگردد .يافتههاي حاصل از پژوهش بیانگر چارچوبی
از نظريهي يادگیري زايشی بود که نقشهاي معلم ،يادگیرنده و محتوا را در کالس درس
مشخص ساخت .همچنین مولفهها مدل طراحی آموزشی مبتنی بر يادگیري زايشی و روند
طراحی براساس آن از طريق پژوهش تکوينی در عمل مشخص گرديد .در نهايت نتايج
اعتباريابی بیرونی مدل شامل تايید فرضیههاي تحقیق بود و بیانگر اين که مدل طراحی
آموزشی مبتنی بر يادگیري زايشی موجب بهبود بازدههاي يادگیري سطح باالي
دانشآموزان میگردد.
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تاثير منتورينگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي در بهسازي مديران
سطح مياني شركت ايران خودرو ديزل ايران به منظور ارائه مدلي مفهومي
دانشجو :ايرج اعتمادفر
استاد راهنما :دكتر اسماعيل زارعي زواركي
اساتيد مشاور :دكتر عباس عباس پور و دكتر محمدرضا نيلي
اساتيد داور :دكترهاشم فردانش و دكتر داريوش نوروزي
تاريخ دفاع :دي 29

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر منتورينگ تلفیقی به عنوان يک راهبرد آموزش
و توسعه بر بهسازي مديران میانی شرکت ايران خودرو ديزل انجام شد .در پژوهش حاضر
از روش ترکیبی کمی و کیفی آمیخته براي جمع آوري اطالعات و دادهها بصورت توامان
استفاده شد .در بخش کمی از طرح آزمايشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
استفاده شد.همچنین براي بررسی وضعیت عملکرد فرد در سازمان ،در بخش کمی از طرح
پژوهشی توصیفی -پیمايشی استفاده شد.در بخش کیفی نیز از مطالعه موردي با گروه
متمرکز حضوري و آنالين استفاده شد.بدين منظور  .2نفر به عنوان مدير میانی از بین
مديران میانی شرکت ،بعنوان آزمودنیهاي پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو
گروه  02نفره در قالب گروه آزمايش و گروه کنترل قرار گرفتند.پیش از مداخله
آزمايشی ،گروههاي آزمايش و کنترل توسط پیش آزمون که برگردان بومیسازي شده از
آزمون حل مسئله موسسه مکنزي میباشد ،مورد ارزيابی قرار گرفتند.گروه آزمايش به
دوره آموزشی حضوري مرسوم با محتواي مشابه آنچه که در برنامه منتورينگ در حال
پیگیري بود ،شرکت کردند .در پايان گروههاي آزمايش و کنترل در پس آزمون شرکت
کردند و بعد از  0ماه در همان آزمون جهت اندازهگیري میزان يادداري شرکت نمودند.
همچنین از پرسشنامه محقق ساخته که مبتنی بر مولفههاي مندرج در مدل شايستگی مديران
شرکت بود جهت جمع آوري دادههاي توصیفی استفاده شد .در بخش کیفی پژوهش نیز،
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مدت  1ماه در برنامه منتورينگ تلفیقی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در يک

53.

فصلنامه فناوري آموزش و یادگيري

 8نفر با استفاده از روش نمونهگیري هدفمند بهعنوان گروه متمرکز براي جمع آوري
دادههاي کیفی انتخاب شدند .براي تجزيه و تحلیل دادهها در بخش آزمايشی ،دادهها با
استفاده از تحلیل کوواريانس چند متغیري منکووا مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .نتايج
اين پژوهش نشان داد که منتورينگ تلفیقی در میزان يادگیري و يادداري با ( )p2/21تاثیر
معناداري داشته است .در بخش توصیفی براي تجزيه و تحلیل دادهها عالوه بر شاخصهاي
آمار توصیفی از آزمون  tمیانگین يک جامعه استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان داد که
تاثیر منتورينگ تلفیقی بر عملکرد سازمانی مديران سطح میانی شرکت ايران خودرو ديزل
موثر و معنادار است ( )p2/21همچنین در بخش کیفی براي تجزيه و تحلیل دادههاي کیفی
از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده شد .مقوالت و زير مقولههاي بدست آمده از تحلیل
محتواي دادههاي کیفی عالوه بر تايید نتايج کمی ،شناخت همه جانبه تري را نسبت به
اثرات منتورينگ تلفیقی فراهم نمود .در پايان بر اساس يافتهها و تجارب بدست آمده ،يک
مدل فرآيندي و نیز يک مدل مفهومی براي اجراي منتورينگ تلفیقی در ساير سازمانها
پیشنهاد شده است .بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،در زمینه توسعه شايستگیهاي مديران
که مستلزم يادگیري در سطوح باالست ،منتورينگ تلفیقی در مقايسه با آموزشهاي مرسوم
ضمن خدمت ،تاثیر معناداري در بهسازي مديران میانی داشته است.
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