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Abstract 
The internet has many educational and research capabilities. Although some of its capabilities 
such as development of E-learning environments, blended learning environments, and enhancing 
the quality of face-to-face learning are known to designers, managers, and instructors, the 
research capabilities of this technology is still unfamiliar to most professional researchers and 
faculty members. The research capabilities of the internet are not only limited to data searching 
tools and the capability of sending or receiving data. Multimedia facilities and the dissemination 
of ideas and communication tools can also assist researchers in conducting an educational study. 
In this regard, the purpose of this study is to introduce the capabilities of information and 
communication technology tools that help facilitate and improve educational research. To 
achieve this, we first describe the characteristics of educational studies, and classify the internet 
tools into four categories: data searching tools, multimedia presentation and preparation tools, 
publication and idea dissemination tools, and synchrony and asynchrony communication tools. 
Then, the research capabilities and applications of these information technology tools in different 
stages of educational research are explained. 
Keywords 
Internet Capabilities, Research, Research Stages, Features 

  
 چکیده

هاي یادگیري  هاي آن نظیر توسعه محیط گرچه برخی از قابلیت. راوانی استهاي آموزشی و پژوهشی ف اینترنت داراي قابلیت
هاي حضوري در عرصه آموزشی براي اغلب طراحان، مدیران و  خشی به آموزشب هاي یادگیري ترکیبی و کیفیت الکترونیکی، محیط

ها  اي و هیئت علمی دانشگاه ا هنوز براي اغلب پژوهشگران حرفهه هاي پژوهشی این فناوري تربیان شناخته شده است ولی قابلیم
رسال و دریافت اطالعات محدود هاي پژوهشی اینترنت تنها به ابزارهاي جستجو اطالعات و ا قابلیت. ناشناخته باقی مانده است

در تمام مراحل انجام یک  تواند ها می تباطی و مشارکتی این فناورياي ارها و ابزاره اي، نشر ایده شود، بلکه امکانات چندرسانه نمی
هاي ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در  ن رو هدف این پژوهش معرفی قابلیتاز ای. پژوهش تربیتی به پژوهشگران کمک کند

ابزارهاي  پژوهش تربیتی، انواع هاي س در این مقاله پس از بیان ویژگیبر این اسا. تسهیل و تقویت یک پژوهش تربیتی است
ها  اي، ابزارهاي نشر و ارائه ایده تهیه و ارائه محتواهاي چندرسانه ابزارهاي جستجوي منابع اطالعاتی، ابزارهاي اینترنتی به چهار دسته

ی ابزارهاي فناوري ها و کاربردهاي پژوهش سپس قابلیت. شود بندي می زمان طبقه زمان و ناهم در اینترنت و ابزارهاي ارتباطی هم
  . شود تلف انجام پژوهش تربیتی معرفی میاطالعات و ارتباطات در مراحل مخ
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 مقدمه 
ابع و امکانات آن هاي گوناگون علمی هستند که از من حوزه پژوهشگران ،)فاوا( بخشی از کاربران فناوري اطالعات و ارتباطات

افزاري منبع باز  هاي نرم تهافزارهاي نسل دوم وب، بس با توسعه نرم .گیرند ات و انجام مبادالت علمی بهره میبراي دستیابی به اطالع
. ]1[ وجود آمده است پژوهشگران به ویژه براي بههاي شگرفی براي کلیه کاربران فاوا و  ، قابلیتو فناوري سه بعدي تحت وب

توانند در هر زمان با همکاران خود در مناطق مختلف جهان  میها  نات ارتباطی و تعاملی این فناوريشگران با استفاده از امکاپژوه
آنها با . ]2[ یا ذهنی شکل دهند )Relational Community( اي هاي رابطه ، اجتماعجامعه شناسانارتباط برقرار کنند و به تعبیر 

هاي  متنی نظیر ویدئوها، کلیپتوانند منابع اطالعاتی متنی و غیر ها می اي این فناوري بعدي و چندرسانه هاي سه قابلیت کارگیري به
  .ر جهان با یکدیگر مبادله نمایندها و تصاویر دست اول را از سراس صوتی، پادکست

هاي  و پژوهشگران براي بهبود فعالیت ننظرا انتشار و استفاده از نظرات صاحب ها و امکانات مهم فاوا، امکان قابلیت یکی دیگر از
هاي پژوهشی خود را با  توانند تصمیم می ها هاي خبري و ویکی ن با ایجاد وبالگ، تاالرها، گروهپژوهشگرا. علمی و پژوهشی است

رو دسترسی و  از این. ]3[ سایر افراد صاحب نظر مبادله کنند و از نظرات آنها براي اصالح و بهبود فرآیندهاي پژوهشی بهره گیرند
برخی از پژوهشگران . آید حساب می هاي پژوهشی پژوهشگران به مؤثر در توسعه فعالیتاستفاده از امکانات فاوا یکی از عوامل مهم و 

دانشجویان، اعضاي هیئت  هاي پژوهشی مکانات اینترنتی از جمله عوامل مؤثر در فعالیتاند که دسترسی و استفاده از ا نشان داده
نیز دریافتند که بین میزان آشنایی اعضاي هیئت علمی دانشگاه  تقوایی و اکبري. ]4[ آید به حساب می اي ژوهشگران حرفهعلمی و پ
در پژوهشی با عنوان نیز  نزاده و همکارا شریف. ]5[ با فاوا و کارکردهاي پژوهش آنها رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد اصفهان
اند که استفاده از اینترنت، به  هکشاورزي نشان داد عالی آموزش مراکز علمی تهیئ اعضاي هشیپژو کارکرد بر مؤثر عوامل بررسی
هاي  اه استفاده از اینترنت در فعالیتجایگ ،هایی از این دست پژوهش .کند را تبیین می درصد، کارکردهاي پژوهشی آنها 11میزان 

ریافت پست الکترونیکی ت بیشتر براي جستجوي اطالعات و ارسال و دلیکن اغلب پژوهشگران از اینترن. سازد پژوهشی را آشکار می
و  Gosling به اعتقاد. گیرند مراحل مختلف پژوهش علمی بهره نمیهاي اینترنت در فرآیند و  و از برخی قابلیت کنند استفاده می

کنند و بخش مهمی از  وارد محدود استفاده میبرخی از م در ها و امکانات گسترده اینترنت صرفاً ، اغلب پژوهشگران از قابلیتهمکاران
ان دوره رزیدنتی پزشکی از اند که دانشجوی نشان داده آبادي تمجید و رضایی شریف. ]7[ گیرند هاي آن را نادیده می قابلیت
 بزارهاي، پادکست و ا)RSS )Really Simple Syndicationهاي فناوري به ترتیب از پست الکترونیکی، فناوري  قابلیت

هاي جست و جوي منابع در  در پژوهش خود، مواردي مانند شیوه همچنین کوشا. ]8[ گیرند بهره میهاي پژوهشی  ارتباطی در فعالیت
هاي آموزشی پژوهشگران عنوان نیاز شر منابع و مراجع اینترنتی را بهسایت شخصی و ن یابی منابع الکترونیکی، طراحی وباینترنت، ارز

دهد  و ارسن و جوکار نیز نشان می هایی مانند بشیري و ندیم هشبه عالوه نتایج پژو. ]9[ خص کرده استت علمی مشو اعضاي هیئ
هاي  هاي پژوهش مجموعه یافته]. 10،11[ گیرند هاي پژوهشی بهره نمی طور مناسب در فعالیت که اغلب پژوهشگران از اینترنت به

اغلب اي دارد و دوم اینکه  هاي پژوهشی جایگاه ویژه ت در انجام فعالیترناستفاده از اینت انجام شده بیانگر این است که اوالً
وهش حاضر شناسایی و بر این اساس هدف کلی پژ. هاي پژوهشی ابزارهاي اینترنتی آشنایی ندارند پژوهشگران ایرانی با قابلیت

هش حاضر به عبارت دیگر پژو. ربیتی استهاي ابزارهاي فاوا در تقویت و تسهیل انجام مراحل مختلف یک پژوهش ت معرفی قابلیت
براي بهبود و تقویت  هاي فاوا توان از امکانات و قابلیت مرحله از پژوهش تربیتی چگونه می دهد که در هر به این سوال کلی پاسخ می

مکانات اینترنتی بیان اشود و سپس انواع ابزارها و  تصار پژوهش تربیتی توضیح داده میدر این مقاله ابتدا به اخ. پژوهش بهره گرفت
   .گردد مختلف یک پژوهش تربیتی ارائه می شود و در ادامه کاربردهاي انواع ابزارهاي فاوا در مراحل می

  پژوهش تربیتی 
آوري اطالعات و شواهد الزم درباره ابعاد  پژوهشگر با جمع. به حقیقت آنهاستها و پی بردن  پژوهش فرآیند جستجوي ناشناخته

مندي  پژوهش تربیتی فرآیند نظام. ]12[ دست آورد هایی درباره آنها به حل کند تا دانش و راه خته و تحلیل آنها، تالش میموقعیت ناشنا
از را گردآوري، تحلیل و هاي آموزشی، اطالعات مورد نی بینی یا کنترل پدیده آن پژوهشگر براي درك، توصیف، پیشاست که طی 

ان آموزشی در سطوح مختلف، ضمن تسهیل فرآیند ندگگیر و اطالعات مورد نیاز براي تصمیم دانشکوشد با تولید  کند و می تفسیر می
هاي ساده و  اقدام هاي پژوهشی پژوهشگر تربیتی صرفاً لیکن تصمیم. نظام تربیتی کمک کندبه تحقق اهداف  یادگیري،-یاددهی

از این رو برخی از . ]13[ شناسی او ریشه دارند اسی و معرفتشن در باور هستی نظران برخی صاحب پشتوانه نیستند بلکه به اعتقاد بی
ی ها و ابعاد عینی و برخ هاي تربیتی بر جنبه شناسی خود براي درك حقیقت پدیده هاي معرفت ژوهشگران تربیتی بر مبناي مفروضهپ
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د سایر ماننتوان  تربیتی را می هاي ژوهششناختی حاکم بر پ هاي معرفت مفروضهبر این اساس  .کنند دیگر بر ابعاد ذهنی آن توجه می
  . ]14[ بندي نمود طبقه )Hermeneutics( و تفسیري )Positivism( گرایی مسائل اجتماعی به دو دسته اثبات

چه قضاوت درباره گرا. کند شناسی پژوهشی خود را انتخاب می شناسی، روش هاي معرفت پژوهشگر تربیتی بر مبناي مفروضه 
پژوهشگر تربیتی  لیکن .شناسی پژوهشگر و ارزیابان پژوهشی است تلقی معرفتدرجه اول تابع  هاي پژوهشی در میزان صحت یافته
. به اصول و قواعد آن مقید باشد ،باید در طی مراحل انجام پژوهش ،شناسی را که انتخاب کند شناسی و روش هر مفروضه معرفت

آشکار و واضح نیستند و پژوهشگر  ها غالبًا مسائل و پدیده این. شود بیتی آغاز میو پدیده ناشناخته ترله پژوهش تربیتی با بررسی مسأ
له باید به بررسی و تحلیل او پس از شناسایی مسأ. آشنا باشد هاي مرتبط با آن ردن به آن باید به ابعاد و زمینهبراي شناسایی و پی ب

در . له تربیتی نیز بیشتر واقف گرددمبهم آن مسأله، به ابعاد آشکار و أهاي مطالعه مس نه بپردازد تا ضمن آشنایی با روشانتقادي پیشی
هاي  آوري داده کند و سپس با جمع ها یا سوأالت پژوهشی اقدام می عات به دست آمده به ارائه فرضیهمرحله بعدي او بر اساس اطال

رش، رد یا اصالح فرضیه گام آخر او باید درباره پذی در. گذارد ي خود را به محک سنجش و آزمون میها اي، فرضیه میدانی یا کتابخانه
شود که عبارتند از انتخاب  تفضیلی تفکیک می هاي ، این پنج مرحله حل مسأله، به گامدر یک پژوهش تربیتی. گیري کند خود تصمیم

ها و مقیاس سنجش  یهها یا سوأالت پژوهش، مشخص کردن فرض پیشینه پژوهش، بیان اهداف، فرضیهله، مطالعه موضوع، بیان مسأ
ها،  هاي الزم، تحلیل و تلخیص داده انتخاب روش پژوهش، گردآوري داده گیري، تعیین جامعه و حجم نمونه، ا، تعیین ابزار اندازهآنه

   .گزارش پژوهش و انتشار آنگیري و تدوین  نتیجه
  هاي موجود در اینترنت انواع ابزارها و فناوري

. شود بر تعداد و تنوع آنها افزوده می افزارهاي گوناگون و متنوع تشکیل شده است و هر سال یا ماه رممحیط اینترنت از ابزارها و ن 
بندي  بقههاي خاص ط ها را در مقوله اند این ابزارها و فناوري ري اطالعات و ارتباطات تالش کردهاندرکاران فناو نظران و دست صاحب

 Laurillard .کنند بندي می رتباطی، تولیدي و بیان ایده طبقهپژوهشی، ا ا به چهار دستهوجود در اینترنت رابزارهاي م ها برخی. کنند
 )Interactive( ، تعاملی)Adaptive( ، انطباقی)Discursive( استداللی هاي رنتی را به چهار دسته فناوريهاي اینت انواع فناوري

  :دهد نتی را در چهار طبقه زیر قرار میهاي اینتر انواع فناوري و همکاران Loveless. ]15[ کند تقسیم می )Reflective( ملیو تأ
  .کند در هر زمان و از هر مکان کمک می نظران برقراري ارتباط بین افراد و صاحبابزارهایی که به  :ارهاي ارتباطیابز) 1
  .سازد میاز کاربر را در هر زمان فراهم ابزارهاي که امکان حمایت و پشتیبانی  :ابزارهاي پشتیبان) 2
  .کند تا محتواها و مطالب را با توجه به موقعیت تهیه و تولید کنند ابزارهایی که به افراد کمک می: ابزارهاي طراحی و تولید) 3
  .]16[ شوند کار گرفته می العات جدید، روزآمد و باکیفیت بهابزارهایی که براي دستیابی به اط :ابزارهاي اطالعاتی) 4

Caladine اي و مشارکتی  ائهابزارهاي ار ي آموزشی و پژوهشی را در دو دستهها ناورانه قابل کاربرد در محیطاي فابزاره
ارهاي مشارکتی را نیز به او ابز. کند زمان تقسیم می زمان و ناهم او سپس ابزارهاي ارائه را به دو دسته ابزارهاي هم. کند بندي می طبقه

هاي ابزارهاي  بندي ریزتر این دو را در دسته نماید و در تقسیم بندي می دانش طبقهگفتگو و ابزارهاي ساخت ابزارهاي  دو دسته
  :دهد ر اینترنت را در دو طبقه قرار میبندي کلی ابزارهاي موجود د در یک دسته Tomei]. 17[ دهد زمان قرار می زمان و ناهم هم

هاي  افزارها جستجوي فایل این طبقه ابزارها و نرم. درون کار می اهده و مطالعه منابع اینترنتی بهابزارهایی که براي مش )1
  .گیرد می متنی، صوتی، تصویري را در بر

 ].18[ روند کار می به برقراري ارتباط بین افراد به ابزارهایی که براي کمک )2
نشجویان و دا. اند بندي کرده هاي مختلف طبقه ابل دسترس در اینترنت را به شیوهنظران، ابزارهاي ق بر این اساس صاحب

تولید و ارائه نمایند اي  محتواهاي چندرسانه. ع مورد نیاز را جستجو کنندبا استفاده از این ابزارها، اطالعات و مناب توانند پژوهشگران می
برخط  فضاي مجازي و در اجتماع تخصصیهاي علمی و پژوهشی خود را در  خود به مشارکت بگذارند، ایدههاي اجتماعی  و بین گروه

ها در  هاي جدید اطالع پیدا کنند، از برگزاري کنفرانس مقالههاي پژوهشی یا انتشار  ترین زمان از یافته ، در کوتاهتبادل نظر بگذارندبه 
باالخره اینکه از این ابزارها براي بسط ارتباطات . تر منتشر سازند هاي پژوهشی خود را سریع کشورهاي مختلف مطلع شوند و یافته

موجود در اینترنت، به چهار  از این رو در پژوهش حاضر، ابزارها و امکانات. ]19[ زمان با سایر پژوهشگران بهره گیرند مزمان و ناه هم
برخط  اي، ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط اي تهیه و ارائه محتواي چندرسانهابزارهاي جستجو اطالعات در اینترنت، ابزاره دسته

  .شود بندي می ی طبقهو ابزارهاي گفتگو و مشارکت
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  اهداف پژوهش
اهداف ویژه این . استپژوهش تربیتی هدف کلی این پژوهش شناسایی و معرفی کاربردهاي ابزارهاي اینترنتی در انجام  

  : پژوهش نیز عبارتند از
 . کننده دسترسی به اطالعات در اینترنت جهت انجام پژوهش تربیتی معرفی کاربرد ابزارهاي تسهیل ·
  .اي در اینترنت جهت انجام پژوهش تربیتی اي تهیه و ارائه محتواي چندرسانهاربرد ابزارهمعرفی ک ·
 .معرفی کاربرد ابزارهاي نشر ایده در اینترنت جهت انجام پژوهش تربیتی ·
  .معرفی کاربرد ابزارهاي ارتباطی و مشارکتی در اینترنت جهت انجام پژوهش تربیتی ·

  در مراحل مختلف پژوهش تربیتی هاي انواع ابزارهاي اینترنتیکاربرد
حل  در مراحل مختلف، براي یافتن راه هاي منطقی شود و با اتخاذ تصمیم اي آغاز می طور که ذکر شد هر پژوهش با مسأله همان

ب مورد ند که به ترتیاي دار ک از مراحل پژوهش کاربردهاي ویژهابزارهاي چهارگانه اینترنت نیز در هر ی. کند ها تالش می حل یا راه
  .گیرند بحث قرار می

  ابزارهاي جستجوي اطالعات )1
در مراحل  با استفاده از ابزارهاي گوناگون. اي است هاي مهم پژوهشگران حرفه بی به اطالعات یکی از تواناییجستجو و دستیا 

از این ابزارها، نحوه  نام تعدادي 1در جدول . ود در اینترنت دست یافتتوان به منابع اطالعاتی موج مختلف پژوهش تربیتی می
  .دسترسی، کارکردهاي عمومی و کاربردهاي پژوهشی آنها ارائه شده است

تواند در مراحل مختلف پژوهش و در موارد زیر از این ابزارها  پژوهشگر تربیتی می 1 با توجه به انواع ابزارهاي ارائه شده در جدول
  :و امکانات بهره گیرد

هر . اب موضوع پژوهشی یکی از مشکالت مهم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا استانتخ :مرحله انتخاب موضوع) 1.1
هاي  سایت نظران و وب ها، صاحب ها، کتاب صصی رشته خود نظیر نشریهپژوهشگر تربیتی براي انتخاب موضوع باید به منابع تخ

  :افتتوان به این منابع دست ی هاي زیر می با استفاده از شیوه. مراجعه کند تخصصی
کلید واژه پژوهشی خود را در کادر جستجو  تواند استفاده از این ابزار پژوهشگر میبا  :استفاده از جستجوي تخصصی گوگل -
  . ها و افراد تخصصی مربوط به کلید واژه دست یابد ها، کتاب کند و به مقالهتایپ 
توان به  می intitle: keywordو ابزار  inurl :keywordبا استفاده از ابزار  :ها ها و آدرس سایت جستجو در عنوان -
 ها معموًال این گونه سایت. ت، دست یافتکار رفته اس هاي پژوهشی موردنظر به ایی که در عنوان یا آدرس آن کلیدواژهه سایت

گران و مدیران ، پژوهشها اغلب سایت یا وبالگ در این وب. ط با کلید واژه هستندهاي تخصصی در موضوع مرتب سایت یا وبالگ وب
انتخاب موضوع به ویژه در مرحله  ها در مراحل مختلف پژوهشی به استفاده از این تجربه. کنند هاي پژوهشی خود را نقل می آنها تجربه

  ].20[ کند پژوهشگر کمک می
موضوع آشنایی  با توجه به اینکه پژوهشگر در مرحله انتخاب موضوع، هنوز با ابعاد مختلف :جستجو در راهنماهاي موضوعی -

   .دهد نشان می هاي ریزتر موضوع و منابع مرتبط را به وي بندي ها و طبقه تواند رده د، استفاده از راهنماي موضوعی میدقیق ندار
پژوهشگر تربیتی در مرحله تدوین پیشنهاده باید با موضوع پژوهش آشنایی  :)Proposal( مرحله تدوین پیشنهاده پژوهشی )2.1

  :تواند از ابزارهاي زیر استفاده کند عه تخصصی و دقیق درباره موضوع میاز این رو براي مطال. داشته باشد
صصی هاي تخ ها و کتاب استفاده از این امکانات به مقالهپژوهشگر با  :هاي دیجیتالی انهموتورهاي جستجوي تخصصی و کتابخ -

  .گشا خواهد بود تدوین طرح پیشنهاده پژوهشی راه یابد و استفاده از این منابع در در زمینه موضوع پژوهش دست می
یف دقیق این متغیرها و براي تعر. در هر پژوهشی متغیرها و مفاهیم مرتبط با آنها وجود دارند :تعریف متغیرهاي پژوهش -

ن از اطمینا البته بهتر است براي دسترسی به تعریف روشن و. گوگل استفاده کرد define: keywordتوان از امکان  مفاهیم می
  . هاي زیر هر تعریف کلیک، پیگیري و مطالعه شود اعتبار منبع مورد نظر، لینک

یرها، هاي پژوهشی، نحوه اجراي پژوهشی، شناخت دقیق متغ راي اطالع بیشتر از روشپژوهشگر ب :بررسی پیشینه پژوهش )3.1
تواند  براي مطالعه پیشینه پژوهشگر می]. 21[ د را مطالعه کندها باید پیشینه مربوط به موضوع پژوهش خو تهیه ابزارها و تحلیل داده
  :از ابزارهاي زیر بهره گیرد
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  ابزارهاي جستجوي اطالعات و کاربردهاي آنها در مراحل مختلف پژوهش تربیتی :1جدول 
  کاربرد در پژوهش تربیتی  کارکرد عمومی  نحوه دسترسی  نام ابزار

ستجو مانند استفاده موتورهاي ج  موتورهاي جستجو
Google 

  براي انجام جستجوهاي ساده و پیشرفته
  مطالعه پیشینه پژوهش

  بررسی متغیرها و مفاهیم مرتبط

  راهنماي موضوعی
)directories(  

 , Googleدایرکتوري هایی مانند 
yahoo  در صفحه اصلی این موتورهاي

  .جستجو قابل دسترس هستند

منظم  اطالعات را به صورت دسته بندي شده و
  .ارائه می کند

فهرست درختی از وب سایت و مطالب مرتبط با 
  .موضوع را ارائه می کند

  انتخاب موضوع
  مطالعه پیشینه پژوهش

  تعریف متغیرها و مفاهیم

Google 
define  

 define: keyاز طریق تایپ دستور 
word در جعبه جستجوي گوگل  

  تعریف متغیرها و مفاهیم  مفهومارائه تعریف هاي گوناگون از یک کلمه یا 

Google 
alerts  

از طریق آدرس 
www.googlealert.com  

اتوماتیک با وارد دریافت منابع مرتبط به صورت 
  هاي مرتبط با موضوع جستجو کردن کلید واژه

  مطالعه پیشینه پژوهش
کمک به صورت بندي اهداف، فرضیه 

  ها یا سواالت

Google 
notebook  

 ساز طریق آدر
www.google.com/noteboo

k  

دار و مطالب  ذخیره صفحات، آدرس هاي اولویت
دلخواه اینترنتی و غیراینترنتی و دسترسی هر 

  ها ، استفاده از تقویم براي یادداشتزمان به آنها

  مطالعه پیشینه پژوهش
  ثبت وقایع پژوهشی مهم

  دسترسی به منابع مرتبطتسهیل 

 جستجو در عنوان
  ها سایت

از طریق تایپ دستور زیر در کادر 
 جستجوي گوگل

Intitle:key word  

ها،  وبالگ ها، سایت دسترسی و آشنایی با وب
هاي خبري و سایر منابع اینترنتی که عنوان  گروه

سایت آنها با موضوع جستجوي جستجوگر یکی 
  .است

  انتخاب موضوع
  یی با پژوهشگران مرتبطآشنا

موضوع  آشنایی بیشتر با گستره
  پژوهشی

 جستجو در عنوان
  صفحات اینترنتی

از طریق تایپ دستور زیر در کادر 
 جستجوي گوگل

 
Allintitle:key word  

 

ها،  وبالگ ها، سایت و آشنایی با وب دسترسی
هاي خبري و سایر منابع اینترنتی که عنوان  گروه

آنها با موضوع دلخواه جستجوگر  صفحه اینترنتی
  .یکی است

  انتخاب موضوع
  آشنایی با پژوهشگران مرتبط

موضوع  آشنایی بیشتر با گستره
  پژوهشی

جستجو در آدرس 
  هایا یو آر ال سایت

از طریق تایپ دستور زیر در کادر 
 جستجوي گوگل

Inurl:key word 

ها،  وبالگ ها، سایت دسترسی و آشنایی با وب
ی که در هاي خبري و سایر منابع اینترنت روهگ

واژه مورد نظر موجود آدرس اینترنتی آنها کلید
  .باشد

  انتخاب موضوع
  آشنایی با پژوهشگران مرتبط

موضوع  آشنایی بیشتر با گستره
  پژوهشی

دسترسی به رساله 
ها و پایان نامه 

هاي متن کامل از 
 طریق گوگل

کادر  از طریق تایپ دستور زیر در
 جستجوي گوگل

Etd:key word 

هاي به صورت  نامه ها و پایان دسترسی به رساله
متن کامل، چکیده و با جزئیات اطالعات مربوط 

  به پژوهشگر

  انتخاب موضوع
  مطالعه پیشینه پژوهش

  شناسایی پژوهشگران مرتبط
  نحوه تعریف متغیرها و مفاهیم
ا، نمونه آشنایی با روش تحقیق، ابزاره
  گیري و روش تحلیل داده ها

دسترسی به نشریه 
هاي ها و مقاله

  رایگان خارجی

  از طریق آدرس هایی مانند
www.doaj.org 

  دسترسی به مقاله ها و نشریه هاي رایگان علمی
  انتخاب موضوع

  مطالعه پیشینه پژوهش
  انتشار مقاله هاي علمی

دسترسی به 
  هاي ایرانینشریه

  ق آدرس هایی ماننداز طری
www.sid.ir 

www.magiran.com  
www.mydocument.ir  

www.seraj.ir 

  دسترسی به مقاله ها و نشریه هاي علمی

  موضوع انتخاب
  مطالعه پیشینه پژوهش

  انتشار مقاله هاي علمی

دسترسی به 
  هاي خارجینشریه

  :از طریق پایگاه داده هایی مانند
Elsevier, emerald, 

proquest, 
  دسترسی به مقاله ها و نشریه هاي علمی

  انتخاب موضوع
  مطالعه پیشینه پژوهش

  انتشار پژوهش و مقاله علمی
  

http://www.google.com/notebook
http://www.google.com/notebook
http://www.sid.ir/
http://www.magiran/
http://www.mydocument.ir/
http://www.seraj.ir/
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ها  نامه توان به چکیده و متن کامل پایان در گوگل می etd: keywordبا استفاده از امکان  :اه ها و رساله نامه سی به پایاندستر -
  . مرتبط با موضوع پژوهش دست یافت يها و رساله
هاي  پایگاه دادههاي مجازي و  براي استفاده از کتابخانه: هاي تخصصی هاي دیجیتالی و پایگاه داده استفاده از کتابخانه -

شوند  ها عضو می ها در پایگاه داده ها و دانشگاه اغلب مراکز علمی، پژوهشکده. کنندتخصصی باید پژوهشگران حق عضویت پرداخت 
به صورت رایگان متن کامل یا  sidو  doajها مانند  برخی از پایگاه داده ].22[ توانند از این منابع استفاده کنند و اعضاء آنها می

   .دهند ها را در اختیار پژوهشگر قرار می هده مقالچکی
هایی که انجام  در واقع تنها بخشی از پژوهش. استهاي آن  ن مرحله هر کار پژوهشی نشر یافتهآخری :ها ارائه و نشر یافته )4.1

 http://science.thomsonreuters.comهایی مانند آدرستوانند با جستجو در  پژوهشگران می. گردند شوند، منتشر می می
  . ها ارسال کنند ب مطالب علمی مقاله، به آن نشریههاي پژوهشی خود را به تناس زه تخصصی خود را شناسایی و یافتههاي حو نشریه
  اي تهیه و ارائه محتواهاي چندرسانه ابزارهاي) 2

پژوهشگران . اي آن است تهیه و ارائه محتواهاي چندرسانه رنت، سهولت دسترسی به امکاناتهاي مهم اینت یکی دیگر از قابلیت
ها و  اي یافته وضوعات و مفاهیم، ارائه چندرسانهتوانند در مراحل مختلف از این ابزارها و امکانات براي درك بهتر م تربیتی می

تعدادي از این ابزارها، نحوه  2در جدول . زارها استفاده کنندابهاي خود از این  سازماندهی ساختار فصل دوم پژوهش تشخیص نحوه
  . شان ارائه شده است کردهاي عمومی و کاربردهاي پژوهشیدسترسی، کار

  
  اي و کاربردهاي آنها در مراحل مختلف پژوهش تربیتی تهیه و ارائه محتواهاي چندرسانه ابزارهاي :2جدول 

  اربردهاي پژوهشیک  کارکرد عمومی  نحوه دسترسی  نام ابزار

Cmap  
  از طریق آدرس

cmap.ihmc.us/download/  

نشان دادن ساختار و روابط بین 
مفاهیم و اصول موجود در هر رشته 

  .علمی

  بررسی پیشینه پژوهش
  درك ساختار متغیرها و مفاهیم مرتبط

  مروري تنظیم مقاله هاي
  ارائه پیشنهادهاي پژوهشی

Voice 
thread  

  از طریق آدرس
www.voicethread.com  

امکان تولید، ارائه و مشارکت کاربران 
در قالب هاي چندرسانه اي مانند؛ 

  .صوت، متن و تصویر

تبادل اطالعات صوتی و تصویري بین پژوهشگران 
در مراحل بررسی پیشینه پژوهش، انتخاب موضوع، 

وري داده ها در پژوهش هاي علوم پایه و گردآ
  پژوهش هاي کیفی در علوم انسانی

Google 
docs  

 از طریق صفحه اصلی گوگل

آفیس به امکان استفاده از ابزارهاي 
هاي متنی  صورت آنالین، تبادل داده

ا دیگران، تبادل نظر و اسالیدها ب
  .ها درباره داده

م تبادل یافته هاي پژوهشی در بین اعضاي تی
  پژوهش

امکان استفاده از نظرات افراد صاحب نظر در مراحل 
  تعیین اهداف، سواالت، تهیه ابزار و تحلیل داده ها

podcast  
 استفاده از سرویس هایی مانند
www.ipodder.org/  

www.cast.ir  

فایل ها و محتواهاي  تهیه و توزیع
  صوتی

  انتخاب موضوع
  گسترش دامنه اطالعات درباره موضوع

  .تعیین روش، تهیه ابزار و شیوه تحلیل داده ها

slid share 
  از طریق آدرس

www.sildshare.com  
امکان جستجو، آپلود، دانلود و تبادل 

  اسالید

ز اسالیدها به عنوان منبع اطالعاتی در استفاده ا
مراحل مختلف پژوهشی نظیر؛ بیان مساله، هدف ها، 
سوال ها یا فرضیه ها، روش اجرا، نمونه گیري، نوع 

ابزار و شیوه تهیه آن، نحوه جمع آوري داده ها، 
روش هاي تحلیل داده ها، محدودیت ها و 

  پیشنهادهاي پژوهشی
ارائه و سازماندهی الگو برداري از شیوه هاي 

  اسالیدها
ایجاد اجتماع هاي پژوهشی در بین اعضاي تیم یک 

  .پژوهش یا پژوهشگران مرتبط با یک زمینه علمی
  
 

http://science.thomsonreuters.com/
http://cmap.ihmc.us/download/
http://www.ipodder.org/
http://www.cast.ir/
http://www.sildshare.com/


 

 

  هاي تربیتی هاي اینترنت امکانی براي تسهیل و تقویت پژوهش قابلیت
 

m
 e

 d
 i 

a 
@

 c
 e

 e
 l 

. s
 u

 m
 s 

. a
 c

 . 
i r

 
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir/

on
lin

e 

58 

  اي اي تهیه و ارائه محتواي چندرسانهکاربردهاي پژوهشی ابزاره
  : یر اشاره کردتوان به موارد ز اي می اي تهیه و ارائه محتواي چندرسانهاز جمله کاربردهاي ابزاره

شینه و ادبیات پژوهش خود تالش پژوهشگر براي ارائه پی :تنظیم ساختار فصل مربوط به مبانی نظري و پیشینه پژوهش )1.2
تواند براي  از این رو او می. آنها تنظیم کندهاي پژوهشی و روابط بین  بر اساس مفاهیم، متغیرها و سازه ساختار ارائه مطالب را کند می

  .استفاده کند Cmapافزار  افزارهایی مانند نرم فاهیم موجود در پژوهش خود از نرمبط بین مدرك روا
فصل پنجم در ( در انتهاي گزارش پژوهشی خود پژوهشگران معموًال :هاي قبلی مطالعه و درك پیشنهادهاي پژوهش )2.2 

هایی از  در هر پژوهش، پژوهشگران بخش. نندک پژوهشی ارائه می به پژوهشگران بعدي، پیشنهادهاي) بخش پیشنهادهاي پژوهشی
توانند براي درك  پژوهشگران می. کنند را به پژوهشگران بعدي پیشنهاد میکنند و ادامه مطالعه آن  مفاهیم مرتبط به هم را مطالعه می

  .بهره گیرند Cmapافزار  وم با سایر مفاهیم مرتبط، از نرمروابط بین آن مفه
هاي  ود و تبادل آن با دیگران از شیوههاي خ پژوهشگران براي طرح ایده: ها از منابع غیرمتنی در اغلب پژوهش استفاده )3.2

یا استاد راهنما پژوهشگر نتواند مقصود و پیام خود را به پژوهشگران دیگر  لیکن در ارائه متنی ممکن است. ندکن متنی استفاده می
کننده ارسال  قالب صدا، ویدئو و متن به دریافتدهد از مکان دور پیام خود را در  او امکان می به Voicethreadافزار  نرم. انتقال دهد

هاي صوتی استفاده  پادکست براي ارائه برخی از فایل توان از ابزار همچنین می. ها استفاده کند ند و از نظرات آنها در همان قالبک
ش، تهیه ابزار و شیوه تحلیل انتخاب موضوع، تعیین رو حل مختلف پژوهش نظیرنی، در مراهاي مت ها به مانند فایل این فایل. کرد
امکان  slideshareو googledocsنظیر  سایر ابزارها. ]23[ دهند هاي سودمندي به پژوهشگر ارائه میها، اطالعات و رهنمود داده

  . سازد می براي پژوهشگر فراهمارائه، دریافت و نظردهی درباره مطالب متنی و غیرمتنی را 
هاي  توان در تنظیم مقاله دهنده نقشه مفهومی می افزارهاي نمایش از نرم: ها در قالب مقاله مروري تنظیم و انتشار یافته )4.2 

خود  دانشجویان دکتري که در مورد موضوع پژوهشی .اند دو دسته هاي مروري معموًال کنندگان مقاله تدوین. مروري استفاده کرد
این . خود احاطه دارندنظران برجسته یک رشته علمی که بر مسائل و مفاهیم رشته علمی  کنند و صاحب ري تدوین میهاي مرو مقاله

 هاي هاي مقاله از طرح ها و ارتباط آن با سایر قسمت مینان از جایگاه هر مفهوم در بحثتوانند براي شناسایی و اط دو دسته می
  . ]24[ مفهومی استفاده کنند

ت، اطالعات مفیدي را به نمایش هاي علمی و موضوعا ویدئوها در برخی از رشته: از ویدئو به مثابه منبع اطالعاتیه استفاد )5.2
تن یا برقراري ارتباط بین براي ایده گرف teachertubeتوانند از ابزارهایی مانند  این رو پژوهشگران تربیتی نیز می از. گذارند می

در صورتی  .پردازند گذارند و کمتر به جزئیات می طالب را به صورت کلی به نمایش میم ئوها معموًالوید. هاي خود بهره گیرند دانسته
هاي  توانند در تدوین چارچوب لیکن پژوهشگران از این ابزار می .کنند ا به صورت جزیی و دقیق مطالعه میکه پژوهشگران مسائل ر

  . تخاب موضوع و تدوین پیشنهاده پژوهشی استفاده کنندان لیه پژوهش نظیرموضوع پژوهشی به ویژه در مراحل او
 :هاي دفاع ها و جلسه هاي پژوهشی در همایش اتی و الگوگیري براي ارائه یافتهاستفاده از اسالیدها به عنوان منبع اطالع )6.2

هاي دفاع و  ها، جلسه ر همایشهاي پژوهشی خود د یتاسالیدها منبع اطالعاتی دیداري هستند که پژوهشگران تربیتی براي ارائه فعال
هاي اصلی پژوهش شامل بیان مساله،  بخش در اسالیدها معموًال. کنند صورت مجموعه اسالید تهیه می اي را به مجامع علمی خالصه

ها،  داده هاي تحلیل ها، روش هآوري داد ابزار و شیوه تهیه آن، نحوه جمع گیري، نوع ها، روش اجرا، نمونه ها یا فرضیه ها، سؤال هدف
هاي  ها و نکته تواند ایده ترسی به این گونه نمونه کارها میپژوهشگر با دس. شود ها و پیشنهادهاي پژوهشی ارائه می محدودیت

توانند براي ارائه و سازماندهی اسالیدهاي خود از اسالید  همچنین پژوهشگران تربیتی می. کندگشایی از این اسالیدها استخراج  راه
   .]25[ گوبرداري کنندتهیه شده ال

  ها در اینترنت ابزارهاي انتشار ایده) 3
پژوهشگران . ان استها در موضوعات مختلف براي همه کاربر ینترنت امکان نشر نظرات و دیدگاههاي ا یکی دیگر از قابلیت

 ابزارها، نحوه دسترسی، کارکردهاينام  3در جدول . گیرندتوانند از این امکان براي بهبود و تقویت پژوهش خود بهره  تربیتی نیز می
  . هایی از این ابزارها ارائه شده است عمومی و کاربردهاي پژوهشی نمونه
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  ها در اینترنت و کاربردهاي آنها در انجام پژوهش تربیتی انواع ابزارهاي انتشار ایده: 3ولجد
نام 
  ابزار

  کاربردهاي پژوهشی  کارکرد عمومی  نحوه دسترسی

  وبالگ

سرویس هاي ارائه کننده  از طریق
  وبالگ مانند

www.blogfa.com  
www.wordpress.com  
www.edublogs.org  

هاي  نشر ایده ها و نظرات در زمینه
  گوناگون
ها و  شتن ایدهبه معرض قضاوت گذا

  نقطه نظرات

ها و استفاده از نظرات سایر پژوهشگران  ارائه ایده
  مرتبط با یک حوزه

تمرین نوشتن در مراحل تنظیم گزارش پژوهش و 
  تهیه مقاله علمی

  ویکی

از طریق سرویس هاي ارائه کننده 
  وبالگ مانند

www.wikispace.com  
www.wikis.com  

  

ویرایش و انتشار محتواهاي گوناگون 
با مشارکت جمعی از افراد داراي 

  عالیق مشترك

ب انتخا به محک گذاشتن ایده ها در مراحل،
گیري، ابزار  موضوع، اهداف پژوهش، روش نمونه

  ها آوري داده جمع

  تن نقد گونهتقویت مهارت نوشتن به ویژه نوش

  
  ها در اینترنت بردهاي پژوهشی ابزارهاي نشر ایدهکار
سازد تا با ایجاد آنها  ران تربیتی این فرصت را فراهم میهاي وبالگ ویکی براي پژوهشگانات ثبت، نظردهی و ویرایش ابزارامک

هاي پژوهشی  ن از ویکی در فعالیتتوا در موارد زیر می. متناسب با موضوع پژوهشی خود، اجتماع یا گروه پژوهشی شکل دهند
  :استفاده نمود

گ به سهولت کاربري و امکانات نوشتاري، ویرایشی و نظردهی در وبال :ها و استفاده از نظرات دیگران ثبت ایده )1.3
کنند و آنها  زه خود مبادلهنظران حو هاي خود را با صاحب ر مراحل مختلف انجام پژوهش، ایدهدهد تا د پژوهشگران تربیتی امکان می

 :کند نویسی این گونه بیان می تجارب خود را از وبالگ ،نویسان یکی از اولین وبالگ .صورت غیررسمی در محک آزمایش بگذارند را به
هاي خود در  رح ایدهکمک کرد تا عالیق و تجارب خود را بیشتر بشناسم و با ط من بازخوردهاي حاصل از نوشتن اولین وبالگم به«

  .]26[ »منکدرباره این مسائل بحث  با اعتماد به نفس بیشتر هاي بعدي م و در ارائهنزبها را بیشتر محک وبالگ، آن
نامه، رساله یا مقاله علمی  هاي خود را در قالب پایان ی باید پس از اجراي پژوهش، یافتههر پژوهشگر تربیت :تمرین نوشتن )2.3

هاي  نظامهاي مهم  تقویت این مهارت از هدف. هشی استهاي پژو ي ارائه یافتهدبعدي و ابزاري برانوشتن مهارت چن. تدوین کند
 بر اساس گزارش مرکز ملی آمارهاي آموزشی. ورزند از پرورش این مهارت غفلت می ها غالبًا و دانشگاه ولی مدارس ،آموزشی است

)National Center for Education( لحاظ از  ها دانشگاه دانشجویان و توسطهممقاطع  آموزان بیش از دو سوم دانش آمریکا
 ،)National Commision on Writing( کمیسیون ملی مهارت نوشتناز این رو . وضعیت مطلوبی ندارندهاي نوشتن  مهارت

توجه جدي به نوشتن در برنامه درسی، تشویق دانشجویان به تمرین  کارهایی نظیر نویسندگی را مهارت مغفول تلقی کرده و راه
 .]27[ نوشتن را توصیه کرده است هاي مهارت و استفاده از فناوري جدید براي کمک به بهبود حیط آموزشیتن در خارج از منوش

آنها در حین ثبت . کنند نویسندگی را تمرین میمهارت ، و ویکی هاي خود در وبالگ ثبت و ویرایش نوشتهبا  تربیتی انپژوهشگر
  . ]28[ ندکن میه به عمق بیان و نحوه ارائه آن نیز توجه نه تنها به قواعد دستوري بلک ،نظرات
توانند با استفاده از ابزارهاي وبالگ و ویکی در زمینه  پژوهشگران تربیتی می: ها و به محک گذاشتن آنها ارائه ایده )3.3

اندرکار در آن زمینه را  دستنظر یا پژوهشگران  اندازي کنند و افراد صاحب یک فضاي مشارکتی مبتنی بر وب راهموضوعات پژوهشی 
در محک آزمایش  هاي خود را کند در مراحل مختلف پژوهش ایده این موقعیت به پژوهشگران کمک می .به تبادل نظر دعوت نمایند

   .]29[ نظران قرار دهند و بر اساس بازخوردهاي آنها فرآیند پژوهشی خود را بهبود بخشند پژوهشگران و صاحب
  زمان زمان و هم ی ناهمابزارهاي ارتباط) 4

کنند با گنجاندن امکانات ارتباطی گوناگون در فضاي خود تعامل و ارتباط بین کاربران  هاي اینترنتی نسل دوم وب تالش میابزار
از این . درون کار می هاي اینترنتی و مجازي به ماعی هستند که براي ایجاد اجتماعافزارهاي اجت نرم این ابزارها غالبًا. را تسهیل نمایند

هایی از ابزارها، نحوه دسترسی به  نمونه 4در جدول . ]30[ توان در مراحل مختلف انجام پژوهشی تربیتی نیز بهره گرفت میابزارها 
  .شان ارائه شده است کردهاي عمومی و کاربردهاي پژوهشیآنها، کار

  

http://www.blogfa.com/
http://www.wordpress.com/
http://www.edublogs.org/
http://www.wikispace.com/
http://www.wikis.com/
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  یتیانواع ابزارهاي گفتگو و مشارکت و کاربردهاي آنها در پژوهش ترب: 4جدول
  کاربردهاي پژوهشی  کارکرد عمومی  نحوه دسترسی  نام ابزار

Google 
group  

براي ارتباط ناهمزمان و   از طریق صفحه اصلی گوگل
  همزمان متنی و صوتی آنالین

تعامل و مذاکره با افراد مرتبط با یک 
حوزه پژوهشی در زمینه مراحل مختلف 

انتخاب موضوع، نحوه  نندپژوهش ما
هیه ابزار، شیوه گردآوري تعیین نمونه، ت

  اطالعات و تحلیل داده ها
yahoo 
group  

زمان و  براي ارتباط ناهم  از طریق صفحه اصلی گوگل
  زمان متنی و صوتی آنالین هم

تعامل و مذاکره با افراد مرتبط با یک 
حوزه پژوهشی در زمینه مراحل مختلف 
پژوهش مانند؛ انتخاب موضوع، نحوه 

وه گردآوري زار، شیتعیین نمونه، تهیه اب
  ها اطالعات و تحلیل داده

ning   از طریق آدرس 
www.ning.com  

   

ي اجتماعی ها ایجاد شبکه
جستجو و عضویت در 

  هاي اجتماعی شبکه

  هاي اجتماعی پژوهشی ایجاد شبکه

speaklike   از طریق آدرس  
www.speaklike.com  

هاي طرفین گفتگو  ترجمه زبان
براي یکدیگر و تسهیل امکان 
تعامل بین دو کاربر غیر هم 
زبان به صورت گفتگوي 

  زمان هم

هاي  براي انجام مصاحبه در پژوهش
  کیفی

  
  براي کسب راهنمایی از افراد بین المللی

Meebo  از طریق آدرس  
www.meebo.com 

رسان فوري است که  پیغام
امکان چت فردي و گروهی 
را به صورت متن، صدا و 
ویدئو براي کاربران فراهم 

  .می سازد

هاي کانونی در  براي انجام مصاحبه
  هاي کیفی پژوهش

براي راهنمایی دانشجویان توسط یک 
  استاد راهنما به شیوه از راه دور

ي ها کنفرانس
 جیخار

  از طریق آدرس 
www.conferencealerts.com  

اطالع از زمان و مکان 
هاي مرتبط با عالیق  کنفرانس

  پژوهشی فرد

یافته هاي پژوهشی  براي انتشار و ارائه
  در سطح بین المللی 

هاي  کنفرانس
 ایرانی

  از طریق آدرس
www.tav.ir  

اطالع از زمان و مکان 
هاي مرتبط با عالیق  کنفرانس

  پژوهشی فرد

هاي پژوهشی  یافته براي انتشار و ارائه
  در سطح ملی

  
  کاربردهاي پژوهشی ابزارهاي ارتباطی و مشارکتی 

توانند با وارد کردن کلید  می پژوهشگران :کمک به برقراري ارتباط بین افراد عالقمند به یک زمینه پژوهشی خاص )1.4
هاي اجتماعی  هاي خبري یا شبکه گروه ningو  google group ،yahoo groupواژه پژوهشی خود در ابزارهایی مانند 

ا در دهد ت فتگو به پژوهشگر تربیتی امکان میشرکت در این گونه تاالرهاي گ. جستجو کنند و در آنها شرکت نمایندبرخط 
هاي تخصصی سایر پژوهشگران براي انتخاب موضوع، تعیین روش پژوهش و سایر مراحل  از ایده مراحل مختلف پژوهش،

تواند با ایجاد گروه خبري مرتبط با موضوع پژوهشی خود، افراد عالقمند را به  به عالوه او می. ]31[ پژوهشی استفاده کند
همچنین استاد راهنماهایی که . ه بازخورد ترغیب نمایدشرکت در آن دعوت کند و از این طریق آنها را به تبادل ایده و ارائ

توانند با ایجاد گروه خبري یا شبکه اجتماعی دانشجویان خود را  کنند، می را در یک موضوع کلی راهنمایی می چندین دانشجو
  .به یکدیگر مرتبط سازند

http://www.ning.com/
http://www.speaklike.com/
http://www.meebo.com/
http://www.conferencealerts.com/
http://www.tav.ir/
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وري اطالعات استفاده آ نوان ابزار جمعع هاي تربیتی از مصاحبه به در برخی از پژوهش: گردآوري اطالعات پژوهشی )2.4
تواند با افراد مختلف در کشورها یا  برخط میپژوهشگر با استفاده از ابزارهاي کنفرانس صوتی، ویدئویی و جلسات . شود می

  : تواند براي انجام موارد زیر از ابزارهاي ارتباطی بهره گیرد همچنین او می. مصاحبه ترتیب دهد مناطق مختلف یک کشور
مواد دیداري نظیر تصویر نحوه تعامل شاگردان با معلم در کالس  :اد دیداري به عنوان منبع اطالعاتاستفاده از مو) 1

یی استفاده توان از ابزارهاي کنفرانس ویدئو در این زمینه می. شود د به عنوان منبع اطالعات تلقی میدرس در برخی موار
  .کرد

ناآشنایی با زبان گفتاري پژوهشگران  ،هاي پژوهشگران از محدودیتیکی  :هشیهاي پژو ها و اجتماع تشکیل گروه) 2
هاي مختلف  ان مشخص با پژوهشگران داراي زبانتوان در یک زم می Speaklikeبا استفاده از ابزار . سایر کشورها است

   .گفتگو کرد
  

 يریگ جهینتبحث و 
کند با  پژوهشگر تربیتی تالش می. ائل استحل یا شناسایی مس دار و منطقی براي یافتن راه پژوهش تربیتی فرآیند نظام

اینترنت داراي . هایی را براي مسائل ارائه کند حل حل یا راه تشخیص و بیان مسأله و با طی مراحل و فرآیند حل مسأله، راه
این محیط براي تسهیل و  تواند در مراحل مختلف پژوهش از امکانات و ابزارهاي او می امکانات گوناگونی است که ابزارها و

ها  موفقیت پژوهشگران در اغلب پژوهش لیکن با وجود اینکه جایگاه استفاده از اینترنت در. تقویت پژوهش خود بهره گیرد
گیرند و از این امکان بیشتر براي  هاي اینترنت بهره نمی قابلیتاز تمامی  کید قرار گرفته است، لیکن پژوهشگران غالباًمورد تأ

بر این اساس معرفی کاربردهاي ابزارهاي گوناگون . کنند ل و دریافت مواد متنی استفاده میاطالعات و ارسا جستجوي
  . اینترنتی در مراحل مختلف انجام پژوهش تربیتی، هدف اصلی نوشتار حاضر است

ر اینترنت با توجه در این پژوهش مراحل اجراي یک پژوهش به دوازده گام تقسیم شده است و انواع ابزارهاي موجود د 
تهیه و ارائه محتواهاي  ابزارهاي جستجو و دسترسی به اطالعات، ابزارهاي بردهاي پژوهشی آنها در چهار دستهبه کار

انواع ابزارهاي  5در جدول . بندي شده است ابزارهاي ارتباطی و مشارکتی طبقهاي، ابزارهاي نشر ایده در اینترنت و  چندرسانه
فقی و مراحل پژوهش علمی در ستون عمودي قرار داده شده است تا کاربردهاي این ابزارها در مراحل اینترنتی در ستون ا

  .دوازده گانه انجام پژوهش تربیتی بهتر نشان داده شود
  

  انواع ابزارهاي اینترنتی و مراحل دوازده گانه پژوهش تربیتی: 5جدول 
ابزارهاي   انواع ابزارهاي اینترنتی 

ستجوي ج
  اطالعات

بزارهاي تهیه و ا
ارائه محتواي 
  چندرسانه اي

ابزارهاي انتشار 
ها در  ایده

  اینترنت

ابزارهاي 
ارتباطی و 
  مشارکتی

  مراحل پژوهش علمی

  *  *  *  *  انتخاب موضوع
    *  *  *  بیان مساله

      *  *  مطالعه مبانی و پیشینه پژوهش
    *    *  ها یا سواالت پژوهش بیان اهداف، فرضیه

  *    *  *  و مقیاس سنجش آنهاتغیرهامشخص کردن م
  *  *    *  گیري تعیین ابزار اندازه

  *  *    *  تعیین جامعه و حجم نمونه
    *    *  انتخاب روش پژوهش

  *    *    گردآوري داده هاي الزم
  *        تحلیل و تلخیص داده ها

        *  و پیشنهاد نتیجه گیري
  *  *    *  تدوین گزارش پژوهش و انتشار آن
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اي، مالحظه  ابع تخصصی متنی و منابع چندرسانهتواند با جستجوي من براي انتخاب موضوع پژوهش، می یتیپژوهشگر ترب
 پس از تعیین. هاي مطالعاتی جدید را شناسایی کند هاي پژوهشی جدید و حوزه ها و تعامل با افراد تخصصی، ایده ها یا ویکی وبالگ

تواند از  را مشخص کند که براي این کار می ارچوب، ابعاد و متغیرهاي آنله به شیوه علمی چموضوع پژوهش، او باید با طرح مسأ
و براي مطالعه مبانی و پیشینه همچنین ا. گیردهاي مرتبط با آن موضوع کمک  اي و وبالگ منابع اطالعاتی تخصصی و چندرسانه

  . اي استفاده کند از منابع تخصصی متنی و چندرسانه به طور عمده تواند می
ها یا  بندي اهداف، فرضیه دست آمده به صورت یشینه پژوهش، بر اساس اطالعات بهتربیتی پس از مطالعه مبانی و پ پژوهشگر 

. ها استفاده کند هاي تخصصی یا ویکی ز ابزارهاي جستجوي منابع و وبالگتواند ا او در این مرحله می. کند سؤاالت پژوهش اقدام می
اي از طریق  بر منابع تخصصی متنی و چندرسانه عالوه تواند هاي سنجش آنها می متغیرها و مقیاس سپس براي مشخص کردن

هاي مربوط  رات آنها درباره متغیرها و مقیاسها و نظ لف ارتباط برقرار کند و از مشورتنظران مخت زارهاي ارتباطی، با افراد و صاحباب
عالوه بر  تواند ه و حتی انتخاب روش پژوهش خود میعیین جامعه و نمونگیري، ت ار اندازهاو براي تعیین و تهیه ابز. به آنها بهره گیرد

گیري استفاده  انتخاب و نحوه تهیه ابزار اندازهآوري اطالعات مورد نیاز در  رهاي مشارکتی و ارتباطی براي جمعمنابع تخصصی، از ابزا
ان و مخاطبان وبالگ درباره صی بگذارد تا پژوهشگرکند و با استفاده از ابزارهاي نشر ایده، نظرات خود را به محک آزمایش تخص

هاي پژوهشی اتخاذ شده کمک  تواند به اصالح و ارتقاء تصمیم این گونه اظهار نظرها می. نمایندهاي پژوهشی او اظهار نظر  تصمیم
  . کند

و مشارکتی براي انجام  اطیها، از ابزارهاي ارتب آوري داده تواند براي جمع ه بعدي پژوهش، پژوهشگر تربیتی میدر مرحل
اتاق گفتگو و ابزارهاي  Speaklikeها، ابزارهایی مانند ویدئو کنفرانس. هاي کانونی استفاده کند هاي تخصصی و مصاحبه مصاحبه

)Chat (توان از تصاویر و منابع صوتی براي هاي کیفی می به عالوه در برخی از پژوهش. ازندس این امکان را براي وي فراهم می 
، Googledocsاي مانند  اي تهیه و ارائه محتواي چندرسانهتوان از ابزاره براي این منظور می. استفاده کرد آوري اطالعات جمع

Slideshare  وTeachertube راي گفتگو و مشورت توان از ابزارهاي ارتباطی ب ها نیز می در مرحله تلخیص داده. بهره گرفت
  . استفاده کرد نظران بیشتر با صاحب

هاي یک  هرچه یافته. هاي تخصصی است هاي آن در محافل و نشریه ل هر فعالیت پژوهشی انتشار یافتهترین مراح یکی از مهم 
هاي پژوهش او براي انجام  توانند به یافته صی ارائه شود، پژوهشگران بعدي میثر به جامعه علمی و تخصپژوهش به نحو مؤ

ستجو استفاده هاي معتبر و مرتبط از ابزارهاي ج ها و نشریه توان، براي یافتن همایش تا میاین راس در. هاي بعدي استناد کنند پژوهش
ها را ردیابی نمود و یا اینکه با استفاده از ابزارهاي ارتباطی و گفتگوي  ها و همایش توان نشریه هاي تخصصی می کرد، از طریق وبالگ

توان  بر این اساس می. تخصصی دست یافت موضوع پژوهشی به اطالعات نظران مرتبط با ی یا شنیداري با متخصصان یا صاحبمتن
توان از آنها در مراحل مختلف انجام پژوهش تربیتی براي تقویت  و امکانات متنوع پژوهشی است و میها  گفت اینترنت داراي قابلیت

  .بهره گرفتو تسهیل آن 
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