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  هچکید

به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش بـه روش سـنتی    این پژوهشدر 

آموزان سال دوم دبیرسـتان مفیـد انتخـاب و بـه همـین      آموز به صورت تصادفی از میان دانش دانش 36

هاي پیشرفت تحصییلی،هش شامل آزمونابزار پژو.مایش و کنترل جایگزین شدندروش در دو گروه آز

ها  لیل دادهنتایج تجزیه و تح. بین بودگیري متغیرهاي پیشسه پرسشنامه براي اندازه انگیزش پیشرفت و

هاي مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان داد به رغم تأثیر افزایشـی   وهرگtبا استفاده از آزمون

ن یادگیري تفاوت معناداري وجود ندارد و آمـوزش از طریـق وب   بین میانگین نمرات دو گروه در میزا

در عـین حـال آمـوزش از    . دهـد یمثیر قرار أرا تحت ت) کاربستن و باالتر(سطوح باالي یادگیري  صرفاً

 ةشـود و اسـتفاد  ب افـزایش انگیـزش پیشـرفت تحصـیلی مـی     اي موجطریق وب به طور قابل مالحظه

  .رنت با میزان یادگیري رابطۀ معکوس داردغیرمعمول، زیاد و فراغتی از اینت

  آموزش الکترونیکی، آموزش از طریق وب، آموزش سنتی، یادگیري، انگیزش : واژگان کلیدي
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مقدمه

ري یـادگی وب به طور خاص در فراینـد آمـوزش و   ۀشبککاربرد اینترنت به طور عام و

بـه  ارتباطـات  و اطالعـات  هـاي  نظام جدید فنـاوري  یکی از ابعاد مهم ظهور وگسترش

آمـوزش   ۀوب درعرصـ  ۀشـبک آنچه که بـر اهمیـت اسـتفاده از اینترنـت و    .دیآیمشمار 

با دیگر ابعاد حیات اجتماعی و به ویـژه   هايفناورشدن این راهی وهم افق هم؛دیافزایم

نظـران از جملـه علـی   برخـی صـاحب  .ورویکردهاي جدیـد یـادگیري اسـت    ها هینظربا 
1

پارکر، )2003(
٢

و اندرسون) 2000(
3

ي رویکردهـا میـان   ةهمـاهنگی فزاینـد  معتقدنـد  ) 2005(

اطالعـات   يهـا يفنـاور تحول در ی برآمده از آن با توسعه وو الگوهاي آموزش جدید یادگیري

 يهـا  طیمحـ پورتال ها از جمله دالیل استقبال از آمـوزش در  و افزارها م، اینترنت ونر وارتباطات

جهانی وب ۀشبک قاز طری آموزش .استالکترونیکی 
٤

ـاس  آمـوزش بـر   یافتـۀ شـکل تحـول   اس

کامپیوتر
٥
ـار  . شود تلقی می  این نوع آموزش و یادگیري در منابع مختلف با عناوین دیگري نیز به ک

یادگیري الکترونیکی:ند ازا عبارترود که می
٦

، آموزش بـرخط 
٧
، آمـوزش از راه دور  

٨
آمـوزش   

مجازي
٩
و آموزش الکترونیکی ناهمزمان 

١٠
موضوعی جدید اوري مبتنی بر فنّ آموزش و یادگیري. 

در گذشته، ماشین و کامپیوتر به عنوان یک واحـد منفـرد و حتّـی در شـکل تکامـل       .جدید نیست

رفته  اي براي یادگیري به کار می تر، به شکل جمعی از کامپیوترها در یک مکان، به عنوان وسیله یافته

ـاوري    العات و همچنیناهمیت دانش و اط اما امروزه تحت تأثیر. است ـترش فزاینـدة فن ـاي   گس ه

فراتر از زمان و مکان پیش پاي انسان  ،و یادگیري زندگیهاي نوینی از  اطالعات و ارتباطات، شیوه

فالون.نهاده شده است
١١
وبراون 

١٢
یکی : اند آموزش الکترونیکی را به دو دوره تقسیم کرده) 2003(
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ـازي     آموزش الکترونیکی مبتنی بر کامپیوتر ةدور ـیک مـدل س که برمبناي شیوه هاي آموزش کالس

دیگري آموزش الکترونیکی تحت وب که بر اساس الگوهاي جدید یادگیري طراحی شده است و

ـا یژگـ یوهاي سنتی آموزش الکترونیکی واجد  از نظر این نویسندگان سیستم.شده است نظیـر   يه

هاي آمـوزش  سیستموایی استهاي محتو محدود بودن بخشکم وهاي درسی،ساده بودن دوره

سطوح آموزشی هاي درسی پیچیده،هایی مانند ساختار دورهالکترونیکی تحت وب واجد مشخصه

  .تعاملی استابزارهاي مشارکت جویانه ووبخش هاي محتوایی متعددو

مقایسۀ ساختار آموزشی براساس کامپیوتر با ساختار و اجزاي آموزش از طریق اینترنت )1(جدول 

  )2003فالون وبراون،  گرفته ازبر (تحت وبو

  آموزش سنتی مبتنی بر کامپیوتر

اجزاي اصلی آموزش الکترونیکی تحت 

  وب

پذیري محدود نعطافاهاي محتوایی کم با  بخش

  )درس 20عمدتاً کمتر از (

  هاي محتوایی متعددبخش

در ساختار ) سطح 3تا  1(سطوح آموزشی محدود 

  دوره

متعدد در ساختار وجود سطوح آموزش 

  دوره

توان هر درس را با توجه به عنوان آن  به راحتی می

  .در جاي مناسب خود قرار داد

اشیاي آموزشی و اجزاي اصلی محتوا 

  بایستی به دقت تشریح شوند

  ساختار دوره پیچیده است  ساختار دوره ساده است

  یرخطی استفرایند ارزشیابی پیچیده و غ  استفرایند ارزشیابی ساده و خطی

محدود براي تعامل در فرایند  ۀوجود ابزارها و شبک

  یادگیري

دهندة وجود شبکه و ابزارهاي قوي گسترش

  تعامل در فرایند یادگیري

براساس این رویکرد نوآورانه و رو به آینده افـرادي ماننـد وبـر   
1

، کـري )2000(
2

و  

ایساکسون
3

، مـک کـیم  )2000(
4

، جـولی 
5

و کـانتیلون 
1

هـاي   تقدنـد فنـاوري  مع) 2007(

                                                                                                                              
1. Webaer
2. Karry
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جهـانی وب،   ۀهاي موجود در آن، مانند شـبک  ها و ظرفیت اطالعات و ارتباطات و محیط

هـاي سـمعی و    قالـب «و با اسـتفاده از تمـام   » هاي زمانی و مکانیمحدودیت«با گذر از 

قادرند نظام آموزشـی را متحـول و الگوهـاي جدیـدي از     » پردازي توان داده«، و »بصري

پـا را فراتـر از ایـن    ) 2010(کاراکاپیلیدیس وهمکـاران .ري را بنیان نهندآموزش و یادگی

اجتماعـات   ۀکه یادگیري مبتنی بر وب محیطی است براي توسعبر این باورندگذاشته و

هـر  . تربیتـی یادگیرنـدگان  آموزشـی و پیشرفت توامان اجتماعی،فعال براي یادگیري و

وب  ۀجدیـد وشـبک  ي گـذاري فنـاوري هـا   اثر ها دربارة شدت و میـزان  چند که دیدگاه

داتن .یکسان نیست
2

و الدر 
3

،جدید يهايفناورکید بر ضرورت استفاده از با تأ) 2000(

امـا بـه دلیـل    ،دانندیممالیم تدریجی ودر نظام آموزشی را هايفناورتاثیر وکاربرد این 

اصـل از آن را در  تغییـرات ح تحوالت وبا همۀ ابعاد زندگی اجتماعی انسان، هاآنپیوند 

  . اند پردامنه ارزیابی کرده ةآیند

بنک
4

براساس تحول در فناوري نظـر  ) 2007به نقل از گریسون واندرسون،،2006(

اسـتفاده از روش   دهندیمنشان  ها پژوهشگوید؛ میو دهدیممورد نظر قرار اي را میانه

اد طراحـی شـده بـود و بـه     آموزش براساس رایانه در ابتدا بیشتر براي افزایش دانش افر

هـاي پیشـرفته،    امـا بـا پیونـد رایانـه    . شـد  اي کمک آموزشی محسوب می درستی وسیله

، آمـوزش از  1998مخابرات و فناوري اینترنت و در پی آن توسعۀ صفحات وب از سال 

بعد دیگر بحث مربوط به رابطۀ میـان فنـاوري بـا    . طریق وب بسیار پیشرفت کرده است

هـا ماننـد    هاي متفاوت و گاه متعـارض دربـارة اثـر فنـاوري     ، دیدگاهآموزش و یادگیري

کوزمـا . اینترنت و شبکۀ وب بر موفقیت و بهبـود یـادگیري اسـت   
5

و کـالرك 
6

)2006 (

اند که یادگیري بیشتر به خاطر محتوا و راهبردهاي آموزشی است، نه به خاطر نـوع   گفته

کـه گریسـون، الـومی   الیدر حـ . گیرد برداري قرار می فناوري که مورد بهره
7

و کـاپالن  
8
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2. Duten
3. Looder
4. Benek
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ها بـه کنتـرل ماهیـت و     اند؛ بخش بزرگی از این پژوهش در این باره اظهار کرده) 2003(

اند و غالب اهدافی که در این مطالعات مورد ارزشـیابی   کیفیت اهداف یادگیري نپرداخته

پـایین و  هـاي سـطح    اند معطوف به انتظاراتی هستند کـه از تجربـه   و سنجش قرار گرفته

 .انـد  هـا و اطالعـات بـه دسـت آمـده      وار واقعیت مبتنی بر کسب اطالعات، مرور طوطی

سلوین
1

امـور  دهـد   مطالعات زیادي دربارة اینترنت انجام داده است که نشان می)2000(

هاي  شناختی و فرهنگی و سازمانی در استفاده و کاربرد فناوري اقتصادي، رواناجتماعی،

دانش اسـتفاده از آن اسـت،    مثالً استفاده از فناوري مستلزم. ت استحائز اهمیاطالعات

و یا اینکه فنـاوري  .و تجهیزات در استفاده و کاربري اینترنت نقش مهمی داردهامهارت

تواند عالوه بـر   هایی نیز شود و می تواند در عین گسترش فرصت موجب محدودیت می

شناسـان پرورشـی    بـه اعتقـاد روان  . آوردو مشکالتی را بـه همـراه    ها ، تنشمثبتنتایج

. ها و استعدادهاي یادگیرنده وابسته نیست پیشرفت تحصیلی و یادگیري صرفاً به توانایی

انگیـزش پیشـرفت بـر فراینـد یـادگیري و      هاي یادگیرنده ماننـد نگـرش و   بلکه ویژگی

هـریس . عملکرد یادگیرنده نیز مـؤثر اسـت  
٢

د افـزایش روحیـه و توانـایی خـو    ) 2000(

تـومی  .دانـد  رهبري در فرایند یادگیري را از مزایاي فناوري اطالعات و شبکۀ وب مـی 
٣

ضمن تأکید بر دشواري حضوري و ایفاي نقش اجتمـاعی یادگیرنـدگان در ارتباطـات    ) 2002(

هاي رسـانۀ   هاي مکتوب، توانایی ابراز وجود اجتماعی و عاطفی را یکی از ویژگی متنی و رسانه

  .کنند مداد میارتباطی جدید قل

فرنز
4

، نوریس)2003(
5

و یارنال)2003(
6

وب بـه سـرعت   فناوري معتقدند) 2003(

ي اشـکال  سرعت در حال تغییر از محتواي آموزشی متن محور به سوي استفاده از همـه 

کمیسیون اروپا. اي است رسانه
٧

شـرایطی   »عمل یادگیري الکترونیکی ۀبرنام«در)2001(

کترونیکی و آموزش از طریق وب مـورد توجـه قـرار    شرایطی را براي پیشبرد آموزش ال

                                                                                                                              
1. Selvin
2. Harris
3. Tuomi
4. Franz
5. Norris
6. Yarnall
7. European Commission
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هـاي  ارتقـاي مهـارت  بهبود زیر ساخت و تجهیـزات،  به  توانیمداده است که از جمله 

.اي اشاره داشتمعلمان و تولید محتواي چند رسانهوآموزان  دانش

هاي دیجیتال فرصت ۀهاي موسس براساس گزارش
1

ماننـد  المللـی   بـین و دیگر مراکز

بـه   بـه ایـن سـو    2000از سال ) OECD(و سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه یونسکو 

همچنـان  سه مـانع عمـده   ارتباطات در جهان هاي اطالعات و فناوري ةرغم رشد فزایند

کشـورهاي در حـال توسـعه بـا مخـاطره      هاي جدید را به ویژه براي روند رشد فناوري

منـابع  «، »هـاي فنـاوري   سـاخت یـر ز«: این سه مانع اصلی عبارتنـد از  .مواجه کرده است

مشکالت و موانـع دیگـري بـه    . »هاي زبانی و فرهنگی تفاوت«و »گذاري محدود سرمایه

کند که  میی مواجهیها ها و چالش پرسشهاي آموزشی از طریق وب را با ویژه در محیط

 از سـوي دسترسـی بـه خـدمات شـبکه     عـدم  : دشـو  اشاره می اهآننیتر مهمبه برخی از 

نداشتن سـواد  ،انگیزش و پایداري براي یادگیري در محیط وب ،موزان و معلمانآ دانش

.آمـوز و معلـم   جدا افتادگی و کاهش تعامـل میـان دانـش    و،مهارت ناکافی اطالعاتی و

تأکید بر استانداردهاي آمـوزش الکترونیکـی و حرکـت جوامـع بـراي الزامـی سـاختن       

اي یـک راه حـل مهـم     هاي حرفـه  دورهآموزان و شرکت معلمان در  آموزي دانش مهارت

و ) 2005(، یونسکو )2001، به نقل از لینچ، 2000(مک وي . این مشکل باشدبراي حل

و کمیسـیون آمـوزش تحـت وب    ) 2005و  2003(الکترونیکی اروپـا  کمیسیون آموزش

هـاي   ستانداردهاي آموزش قبل از اجراي دورها با اجراي اند کردهگزارش )2000(آمریکا

آموزان کاست و باعـث جـذب و تـداوم     انشگی دتوان از میزان سرخورد رونیکی میالکت

کـارنوي . در آمـوزش از طریـق وب شـد    هـا  آنحضور 
2

هـاي   اتخـاذ راهبـردي  ) 1999(

اي،  هاي توسـعه  بنیانآموزشی در یک اقتصاد جهانی و در عصر اطالعات را به شرایط و

مراجعۀ خردمندانه با کشورها براي اونظر از . داند اقتصادي و اجتماعی جوامع مرتبط می

هـاي آموزشـی بـا     نظامهاي اطالعات به عنوان یک ظرفیت براي توسعه و بهبود فناوري

هـاي   برخی نظام.نداي از شرایط اولیۀ سیاسی و اجتماعی متفاوت رودررو هست مجموعه

کشـورها   برخـی برند، اقتصادي و اجتماعی به طور عمده در مرحلۀ کشاورزي به سر می

                                                                                                                              
1. Digital opportunity initiative
2. Carnou
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کشورها از اقتصـاد  برخی وهم صنعتی و هم در حال انتقال به یک اقتصاد زمانی هستند 

ایـن نظـر بـا دیگـر     اي برخوردارنـد و از  یافته و اجتماعات مدنی بسـیار پیشـرفته  توسعه

از این رو از نظر کارنوي جوامع مختلـف بـراي توسـعه و     .کشورها فاصلۀ زیادي دارند

ـ  ) 2002(تـومی  . نیازمند اتخاذ راهبرد خاص خود هستندبهبود و نظام آموزشی  هبـا تکی

میسـیون اروپـا گـزینش فنـاوري را     هـاي ک  فنالنـد و گـزارش  بر تجربۀ کشورهایی نظیر

اي  جامعـه  بـه بـاور او  . داند فرهنگی و اجتماعی میمن تحول در بنیادها و نهادهايضمت

اجتماعی و حقوقی همراه باشد  نوآوري سازمانی، تجاري،مبتنی بر اطالعات است که با

.تمامیـت اجتمـاع تحـول یافتـه باشـد     هم در حوزة کار و هم دریک جامعه  و زندگی

وادي
١
حداد ،

2
و دراکسلر 

3
از موضـعی دیگـر بـا    ) 1384، ترجمـۀ سـرکارآرانی،   2003(

العمـر،   هایی مانند انقالب ارتباطات، ضـرورت یـادگیري مـادام    اشاره به دالیل و واقعیت

هـاي   کار و نیز چـالش ار آموزش بزرگساالن و نیازهاي جدید اقتصاد نوین و بازمهارت 

هاي آموزشی جوامع، مانند عدالت و کیفیت، توسعۀ مواد آموزشی چنـد   پیش روي نظام

هــاي آموزشـی و تلفیـق فنــاوري اطالعـات و ارتباطـات بــا      اي، تحـول در نظـام   رسـانه 

بـه بـاور ایـن    . دانـد  حال و آینده مـی هاي یادگیري را یک ضرورت براي جامعۀ  سیستم

هاي اطالعات و ارتباطـات، بـا    آموزشی بر محور فناوري اصالحات در نظامنویسندگان 

اشـاره   هـا  آنی را به همراه دارد کـه برخـی از   یها تجارت دیگر کشورها واقعیتتکیه بر

:شود می

زدایـی  زتر و تمرکهاي تحصیلی متنوع دورهۀهاي اطالعات و ارتباطات با ارائ فناوري

.دکنن بازدهی آموزش عالی را بیشتر می

آموزش متوسطه از نظر دانش، مهارت و نگرش بـا سـطوح آمـوزش عـالی پیونـدي      

.دیاب تر می گستردهتر و عمیق

.یابد تر گسترش می فرایند آموزش و یادگیري متنوع و با کیفیت

.کند ش پیدا میهاي آموزشی براي تمامی جوامع گستر عدالت و برابري فرصت

                                                                                                                              
1. Vadi
2. Hadod
3. Draksler
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فرایند یادگیري را با نیازهـاي   ۀآموزش و یادگیري از طریق فناوري اطالعات و شبک

هـاي اطالعـاتی    هـاي اطالعـات و شـبکه    جدید بازار کار که به شدت متکی به فنـاوري 

.زند پیوند می ،خواهد بود

هـاي  نظامدهی به تحول در عالوه برشمردن کاربرد اینترنت در سرعت) 2002(تومی 

از بخشی به یـادگیري از ایـن طریـق     وه رقابتی آموزش و کیفیتجآموزشی و گسترش و

هــاي اطالعــات ماننــد  وجــوه و پیامــدهاي منفــی اینترنــت و فنــاورياي دیگــر  زاویــه

عنوان یک گروه در شـبکۀ ارتباطـات اجتمـاعی، افـزایش     شدن نقش خانواده به کمرنگ

دن اجتماعات یادگیري ش  سست،ره به چهرهگرفتن چههلطمات ناشی از فاصل ،فردگرایی

هاي آموزشی از طریق وب و اینترنت  را به عنوان چالشمبتنی بر مدرسه و کالس درس 

.برشمرده است

هـاي   هاي مهم تحقق آموزش الکترونیکی آمادگی کشورها از نظر زیرساخت یکی از زمینه

کشورهاي مختلف مبتنـی بـر   بر این اساس . فنی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است

ـنی   ،هایی که نمایۀ جامعۀ اطالعاتی تدوین و معرفی کـرده اسـت   شاخص در  وضـعیت روش

ـا کـه بـه     ایـن شـاخص  . کننـد  در عصـر حاضـر پیـدا مـی     میزان آمادگی براي ایفاي نقـش  ه

بندي مناسبی از کشورها ارائه کرده اسـت   اند طبقه هاي آمادگی دیجیتالی شهرت یافته شاخص

ـاي مختلـف از    نگـري در عرصـه   گذاري و آینده نوع بررسی، سیاستتوان مبناي هرکه می ه

بندي کشورها را بر اسـاس وضـعیت و   این طبقه. ی باشدهاي آموزش هاي نظام جمله در زمینه

  . بندي کرده استمیزان آمادگی به شرح زیر تقسیم

بازان اسکیت
1
ـتند و از ن  کشورهایی که: اخت، ظـر زیـر سـ   با عصر اطالعات همگـام هس

منـدي از کـامپیوتر و شـبکه در     اطالعاتی، دسترسـی و بهـره  و اي  جمعیت داراي سواد رایانه

.موقعیت مناسبی هستند

ها کنندهپرش
2

به صورت هدفمند و مبتنی بر طرح کـالن در مسـیر عصـر    کشورهایی که: 

تجهیـز   ها و ضمن حرکت به سوي ایجاد زیر ساختاین کشورها. کنند اطالعات حرکت می

.احتیاط براي گام گذاشتن در این مسیر دارندم باأمنابع، اعتقاد و نگرش مثبت و تو

                                                                                                                              
1. Skaters
2. Striders
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ها دونده
1

رونـد و بـه رغـم     هاي کوتـاه بـه پـیش مـی     که با پرشکشورهایی هستند: 

اي، در  هاي توسـعه  کمبود منابع و دیگر اولویت، شارهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسیف

گیـري   هـایی را پـی   کنند و اقدامات و پروژه میریزي برنامه مسیر تحقق جامعه اطالعاتی

.کنند می

کندروها
2

هـاي   یرساختدهند، براي ز هدف نشان می این مسیر بیکشورهایی که در: 

علمی و فناوري موجـب  ، گیمحدود و موانع فرهنهاي و نگرش کنند اساسی هزینه نمی

. شود میدیده ل ریزي و عم برنامهدر ها آنست و ناکارآمدي تأخیر ا

و آموزش از طریـق شـبکۀ وب    دو روش بررسی تأثیرهدف اصلی در این پژوهش  

  . بودآموزان  یادگیري و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشمیزان بر آموزش به روش سنتی 

  روش

روش تحقیق در این پژوهش از نوع تجربی بود که بر روي دو گروه آزمون و کنترل بـه  

آمـوزان سـال دوم دورة متوسـطه     آماري تحقیق شـامل کلیـۀ دانـش   جامعۀ . درآمد ءاجرا

سـال تحصـیلی    بـود کـه در  آموزش و پرورش شهرستان تهـران   2دبیرستان مفید منطقه 

از جملـه دالیـل    .انـد  ثبت نام و در درس جغرافی اشتغال به تحصـیل داشـته   86-1385

صـی و امکـان   هـاي شخ  آمـوزان بـه رایانـه    انتخاب این واحد آموزشی دسترسـی دانـش  

آنان به سایت کـامپیوتري و خـدمات شـبکه در مدرسـه و همچنـین آمـادگی        یدسترس

هـاي   مدیریت این دبیرستان براي ادغام طرح پیشنهادي محقق در برنامۀ درسی و فعالیت

. بینی در حین اجـراي طـرح بـود    آموزشی و نیز پذیرش مشکالت و موانع غیرقابل پیش

لگو و روش مـورد نظـر آموزشـی نیازمنـد ارتقـاي کلـی       سازي ا طرح تحقیق براي پیاده

پـذیرش سـناریوي اجـراي آن و در    فناوري، تغییر در برنامۀ درسی، آمـادگی معلمـان و  

نهایت ظرفیت دبیرستان براي به کارگیري، تداوم بهسازي و انتقال این تجربه براي آینده 

  .بود

روه آزمایشـی و یـک   یـک گـ  (م این پژوهش حداقل به دو گروه آزمودنی ابراي انج

                                                                                                                              
1. Sprintersiasstrolless
2. Strolless
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همچنین از آنجا که هدف اصلی تحقیـق بررسـی و تجربـۀ روش    . نیاز بود) گروه کنترل

هـاي فنـی    آموزش از طریق وب بود و اجراي این روش نیازمند امکانـات و زیرسـاخت  

آموزان بـود، دبیرسـتان مفیـد بـه      مناسب در مدرسه و دانش و مهارت پایۀ در میان دانش

نمونۀ انتخاب شـده در هـر دو گـروه    . اي این شرایط انتخاب گردیدعنوان دبیرستان دار

از میـان یـک   ) سه کالس درس(آموز  دانش 112از میان تعداد کل نمونه یعنی ) نفر 18(

بـراي انتخـاب نمونـه در ایـن پـژوهش از      . کالس پسر سال دوم متوسطه انتخاب شدند

ین اساس به طـور تصـادفی   بر ا. اي استفاده شده است گیري تصادفی خوشه روش نمونه

آموزان کالس منتخب به طـور   انتخاب و دانش) نفره 36(یک کالس  ،از میان سه کالس

بنـدي   الزم به یادآوري است کـالس . تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند

گیـرد   صرفاً براساس حروف الفبا انجام مـی در مدرسه آموزان  ابتداي سال تحصیلی دانش

در مدت اجراي پژوهش و دورة آموزش هـیچ   .آن بر انتخابات تصادفی استکه اساس 

.ها از روند پژوهش و آموزش خارج نشدند کدام از آزمودنی

  توزیع فراوانی حجم نمونۀ پژوهش )2(جدول 

  درصد  تعداد  ها گروه

  50  18  گروه آزمایش

  50  18  گروه کنترل

  100  36  جمع

یـادگیري  (هـاي وابسـته  بـر متغیر ) آمـوزش  روش(متغیـر مسـتقل  ثیر أبراي بررسی ت

در ایـن تحقیـق بـه    .آزمون با گروه کنترل استفاده شـد پسروش از ) وانگیزش پیشرفت

آموزان و نیز نبود درس جغرافـی در سـال اول دورة    دلیل شناخت باالي معلمان از دانش

کسـان  یاز نظر کـادر آموزشـی   بنابراین .آزمون خودداري گردیدمتوسطه از گرفتن پیش

زیرا بنا بر نظر مدرسـه و معلمـان   ورودي مفروض گرفته شد رفتار ها از نظر  بودن گروه

آمـوزان در درس   هـا از نظـر انگیـزش و آمـادگی دانـش      نبـودن گـروه  دلیلی براي معادل

  .جغرافی وجود نداشت

نگـرش بـه اینترنـت، مهـارت     ( همچنین براي بررسی تغییرات ناشی از دیگر عوامل
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اي وابسـته از  کننـده بـر متغیرهـ    یا متغیرهـاي تعـدیل  ) زان استفاده از اینترنتاینترنتی، می

.ون چند متغیري با روش قدم به قدم استفاده شدتجزیه و تحلیل رگرسی

به دلیل معطوف بودن پـژوهش و تجربـۀ ایـن نـوع از     گروه آزمایش در این تحقیق 

بـر اسـاس دورة   گروه  آموزان این مورد دستکاري آزمایشی قرار گرفت و دانشآموزش 

اي آمـاده شـده توسـط     درسی الکترونیکـی طراحـی شـده و نیـز محتـواي چنـد رسـانه       

و از طریـق   (LMS)متخصصان در چـارچوب سیسـتم مـدیریت آمـوزش الکترونیکـی      

صفحات خانگی و وب سایت مدرسه تحت نظـارت و راهنمـایی معلمـان بـه تحصـیل      

رل بـه همـان روال معمـول مدرسـه و بـه      آموزان گروه کنت دانشدر عین حال . پرداختند

  . هاي جاري و مورد نظر معلم درس جغرافی به تحصیل خود ادامه دادند روش

یکـی آزمـون   :ي اطالعات براي متغیرهاي وابسته شامل دو آزمون بوداورروش گرد

اطالعـات  وري ابراي گرد. پیشرفت تحصیلی ودیگري آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی

نگـرش بـه   ،اینترنتی يها مهارتکننده از سه پرسشنامه شامل ي تعدیلمربوط به متغیرها

متغیـر مسـتقل، یعنـی     اعمـال به منظور .شدگرفتهمیزان استفاده ازاینترنت بهره اینترنت و

هاي  روش آموزش از طریق وب، عالوه بر پیروي از رویکردها و اصول حاصل از نظریه

گرایی اسـتوار اسـت و بسـیاري از     ساختن هاي نظریۀ جدید یادگیري که عمدتاً بر فرض

از اصـول،  . دانـد  این نظریـه را اسـاس آمـوزش الکترونیکـی مـی     ) 2002(جمله اسمیت 

از ) 2003(فتـۀ کـاپالن و الـومی    الکترونیکـی کـه بـه گ   ها و استانداردهاي آموزش  شیوه

گرایـی ظهـور    گرایـی و سـاختن   پوشانی مفاهیم و اصول مکاتب رفتارگرایی، شناختهم

براي طراحی و پیشـبرد ایـن پـژوهش و اجـراي دورة آمـوزش       .استفاده شدیافته است،

الکترونیکی از طریق وب درس جغرافی سال دوم دورة متوسطه مراحـل و فراینـد زیـر    

  :طی شده است

رسیدن به دیدگاه مشترك و متقن براي پیشبرد پژوهش و آموزش از طریق مشـاهده  

  . اران و کارشناساناندرک هاي عمیق با دست و مصاحبه

ها و محتواي دوره که براسـاس کتـاب درس، کتـاب راهنمـاي معلـم و       تعیین هدف

.نظرات مؤلف کتاب درسی

 -هـدف «تدوین سناریوي محتوایی توسط معلمان براي انطبـاق و سـازگاري میـان    
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لفـان  براساس تعامل میان معلمان و مؤ» افزار انتخابی هاي نظام و نرم قابلیت«با » محتوا

.کتاب درسی با متخصصان آموزش الکترونیک و مدیر فنی پروژه

افـزایش  «تدوین و طراحی محتواي دورة آموزشی و درس با تکیـه بـر دو شـاخص    

سرعت یادگیري با توجه به اصل یادگیري در هر کجا
1
و هر وقـت  

2
افـزایش درك و  «و  

.»هاي شبکۀ وب فهم از موضوع درس با توجه به قابلیت

 يتـر  کوچـک هاي اجزاي  اي اصلی و مفهومی درس که در آن محتوا به تکهاجز ۀتهی

.گردد تقسیم می

SCORMمند کردن ساختار محتواي درس از طریق به کارگیري اسـتانداردهاي   نظام

  .)پذیر مطالب و محتویات الگوي مشارکت(

  ها یافته

پس سو  tز آزمون هاي تدوین شده ابتدا ا همانگونه که گفته شد؛ به منظور آزمون فرضیه

که در ادامه و در دو بخـش اطالعـات بـه    . از تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد

  .شود دست آمده تحلیل و معرفی می

هـاي   بـراي تحلیـل داده  : هاي مربوط بـه متغیرهـاي وابسـته    تحلیل نمرات و داده. 1

نتایج حاصل مورد اجرا و نمرات و  tمربوط به انگیزش پیشرفت و یادگیري ابتدا آزمون 

  .کند خالصۀ نتایج تحلیل را گزارش می )3(جدول . تحلیل قرار گرفتند

براي مقایسۀ میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی مربوط به دو گروه tنتیجه آزمون ) 3(جدول 

  آزمایش و کنترل

  ها شاخص

  متغیر

  میانگین  تعداد  ها گروه

انحراف 

  معیار

 ۀدرج

  آزادي

t 
  شدهمحاسبه

سطح 

  داريمعنا

انگیزش پیشرفت 

  تحصیلی

  89/20  77/195  18  آزمایش

93/23  140/2  04/0  

  78/19  33/182  18  کنترل

                                                                                                                              
1. Any where
2. Any time
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t  140/2(برابر با  )3(محاسبه شده جدول =t ( ازt   93/33بحرانی با درجـات آزادي 

ي بین دار معناها نشانگر این است که تفاوت  داده. است تر بزرگجدول  tاز  =05/0و 

پـس  . وجود دارد) >040/0p(دو گروه آزمایشی و کنترل در انگیزش پیشرفت تحصیلی 

یعنـی  . شـود  فرض تفاوت دو گروه در موضوع انگیزش پیشـرفت تحصـیلی تأییـد مـی    

آمـوزانی کـه از طریـق     آموزش از طریق وب انگیزة پیشرفت تحصیلی را در میان دانـش 

  .ده استاند را افزایش دا وب آموزش دیده

براي مقایسۀ میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی مربوط به دو گروه  tنتیجه آزمون  )4(جدول 

  آزمایش و کنترل

  ها شاخص

  متغیر

  میانگین  تعداد  ها گروه

انحراف 

  معیار

درجه 

  آزادي

t  محاسبه

  شده

سطح 

  معناداري

  پیشرفت تحصیلی

  44/2  55/12  18  آزمایش

31  657/0  564/0  

  04/3  02/12  18  کنترل

آزمـایش و   شـود تفـاوت میـانگین گـروه     همان گونه که در جدول فوق مشاهده می

بنابراین استفاده از روش وب گرچـه تـأثیر   . نیست دار معنا05/0کنترل در سطح کمتر از 

است، ولی این افـزایش در   افزایشی در پیشرفت تحصیلی و عملکرد یادگیرندگان داشته

هاي به دست آمده بـه   تر شدن در یافته در ادامه و براي دقیق. داري نبوده است سطح معنا

در پیشرفت تحصیلی و عملکرد یادگیرندگان ) روش آموزش(بررسی تأثیر متغیر مستقل 

  .پردازیم در سطوح مختلف یادگیري می

  براي مقایسۀ میانگین سطوح یادگیري در دو گروه آزمایش و کنترلtنتیجه آزمون )5(جدول 

ها در  روهمقایسه گ

  سطوح یادگیري
  میانگین  تعداد  ها گروه

انحراف 

  معیار

  درجه آزادي

)DF(  

t  محاسبه

  شده

سطح 

  معناداري

  یادآوري

  09/1  61/7  18  آزمایش
64/33  64/0  359/0  

  98/0  83/7  18  کنترل

  فهمیدن
  60/0  39/4  18  آزمایش

34  22/2  004/0  

  24/1  67/3  18  کنترل

  57/0  72/5  18  مایشآز  باالترکاربستن و 
34  64/2  001/0  

  11/1  94/4  18  کنترل  
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هـاي آزمـایش و    شود تفاوت میانگین گروه مشاهده می) 5(همان گونه که در جدول 

هاي آزمـایش و   اما تفاوت میانگین نمرات گروه. دار نیست اکنترل در سطح یادآوري معن

دار  امعنـ  05/0ح کمتـر از  به دسـت آمـده در سـط    Fکنترل در سطح فهمیدن با توجه به 

بـه   tهمچنین این تفاوت میانگین نمرات در سطح کار بستن و باالتر با توجه بـه  . است

تـوان نتیجـه گرفـت کـه      بنـابراین مـی  . است دار معنا01/0دست آمده در سطح کمتر از 

استفاده از روش آموزش و یادگیري از طریق وب در سـطح یـادآوري میـزان یـادگیري     

تـوان گفـت کـه آمـوزش از طریـق وب در       امـا مـی  . ن را افزایش نداده استآموزا دانش

ـ بـه و و آموزان را در سـطح فهمیـدن    مقایسه با روش سنتی میزان یادگیري دانش در  ژهی

  . دهد افزایش میسطح کاربستن و باالتر از آن 

 کننده از تجزیه و تحلیـل رگرسـیون  هاي مربوط به متغیرهاي تعدیل براي تحلیل داده

ها مورد تجزیـه   ند متغیري با استفاده از روش قدم به قدم استفاده و بر این اساس یافتهچ

هاي آماري ایـن متغیرهـا و تفسـیر و تحلیـل      در ادامه نتایج آزمون. و تحلیل قرار گرفتند

شـود در   یادآوري مـی .گیرد هاي به دست آمده مرحله به مرحله مورد بحث قرار می داده

1xاین مرحله از تحلیل
2x، )نگرش به اینترنت(

3x، )مهارت اینترنتی(
میزان استفاده (

4xو ) از اینترنت
  .ها یا روش آموزش است نشانگر گروه 

3xکننـده  بینـی  از بین متغیرهاي پـیش 
بیشـترین همبسـتگی را بـا    ) ن اسـتفاده میـزا (

 3/10انسـته اسـت   ایـن منغیـر تو  ) xRy.3=359/0(نشان داد  yپیشرفت تحصیلی یعنی 

بـودن   دار معنـا به منظور تعیین . به پیشرفت تحصیلی را تبیین کند طودرصد تغییرات مرب

ج آن در جـدول زیـر آمـده    این تغییرات از تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد که نتای

  .است
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  تجزیه و تحلیل واریانس براي متغیرهاي مرحلۀ اول )6(جدول 

  منابع

درجات 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  میانگین مجذورات

MS  

  Fنسبت 

سطح 

  يدار معنا

  رگریسون

3.xRy
  

1  328.16  328.16  039/5  05/0p<

      7/65100  2213427  34  خطا

        2541443  35  کل

05/0محاسـبه شـده در سـطح     Fتوان نتیجـه گرفـت    هاي جدول می با توجه به داده

  : بینی در این مرحله عبارتست از معادلۀ پیش. است دار معنا

y 728/1374 – 187/0 3x

3xبراي ) -187/0(ضریب محاسبه شده 
خطـاي اسـتاندارد    083/0ظر گرفتن با در ن 

باشـند، تجزیـه و تحلیـل     نمی دار معناچون متغیرهاي دیگر . است دار معنا% 5و در سطح 

توان نتیجه گرفت که استفادة زیاد، غیردرسی و  بنابراین می. یابد در این مرحله خاتمه می

  .فراغتی از اینترنت با یادگیري و پیشرفت تحصیلی رابطۀ منفی دارد

4xبینی کننده   بین متغیرهاي پیشاز 
ـ ( بیشترین همبسـتگی  ) ها گروه روش آموزش 

درصـد از   1/10این متغیـر قـادر اسـت    ) xRy.4=356/0. (را با سطح فهمیدن نشان داد

تحلیـل   بودن ایـن تغییـرات از تجزیـه و   دار معنابه منظور تعیین . ین نمایدیتغییرات را تب

  .دهد جدول زیر نتایج تحلیل واریانس براي متغیرها نشان می. واریانس استفاده شد
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  تجزیه و تحلیل واریانس براي متغیرهاي مرحلۀ اول )7(جدول

  منابع

درجات 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  میانگین مجذورات

MS  

  يدار معناسطح   Fنسبت 

  ونرگرسی

3.xRy
  

1  694/4  694/4  945/9  05/0p<

        278/32  34  خطا

      949/0  972/36  35  کل

معادلـۀ  . اسـت  دار معنـا % 5شـده در سـطح   محاسـبه  Fشود  همانگونه که مشاهده می

  :بینی در این مرحله عبارت است از پیش

   
y

667/3 – 722/0 4x

4xبراي ) 722/0(شده ضریب محاسبه
خطاي اسـتاندارد در   325/0با در نظرگرفتن  

نیست، تجزیـه و تحلیـل در ایـن     دار معناچون باقیماندة متغیرها . است دار معنا% 5سطح 

  .یابد مرحله خاتمه می

4xکننده بینی از بین متغیرهاي پیش
را بیشترین همبستگی ) ها گروه ـ  روش آموزش(

 6/14ایـن متغیـر توانسـته اسـت     ) xRy.4= 412/0(با سطح کاربست و باالتر نشان داد 

ي ایـن تغییـرات از تجزیـه و    دار معنـا به منظور تبیـین  . درصد از تغییرات را تبیین نماید

  .تحلیل واریانس استفاده شد

  اول تجزیه و تحلیل واریانس براي متغیرهاي مرحلۀ )8(جدول 

  منابع

درجات 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  میانگین مجذورات

MS  

  Fنسبت 

سطح 

  يدار معنا

  ونسیرگر

3.xRy
  

1  444/5  444/5  97/6  05/0p<

      781/0  556/26  34  خطا

        000/32  35  کل
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 معادلـۀ . اسـت  دار معنـا % 5محاسبه شده در سـطح   Fدهد  اطالعات جدول نشان می

       :ن مرحله عبارت است ازبینی در ای پیش

y
944/4 – 778/0 4x

4xبراي ) 778/0(شده ضریب محاسبه
خطاي اسـتاندارد و   295/0با در نظر گرفتن  

 نیسـت تجزیـه و   دار معنـا با توجه به اینکـه مـابقی متغیرهـا    . است دار معنا5/0در سطح 

کننـده  شانگر این است که متغیرهـاي تعـدیل  نتایج ن. یابد تحلیل در این مرحله خاتمه می

)3x
2xو  

1xو  
کـه کـه در   انـد و همچنـان   هیچگونه اثري بر سطوح یادگیري نداشـته ) 

تغیر مسـتقل یعنـی آمـوزش از طریـق وب     هاي آن مشاهده شد، م و تحلیل داده tآزمون 

)4x
دهندة این است که اثـر  ها نشان همچنین داده. بر سطوح باالي یادگیري مؤثر است) 

تر یعنی  روش آموزش از طریق وب در سطح کاربست و باالتر از آن مؤثر از سطح پایین

  . باشد فهمیدن می

1xکننـده   بینـی  از بین متغیرهـاي پـیش  
بیشـترین همبسـتگی را نشـان داد    ) نگـرش (

)999/0=1xRy .( به منظور تعیـین  . از تغییرات را تبیین کند% 99این متغیر توانسته است

بودن این تغییرات از تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شد که جـدول زیـر نتـایج    دار معنا

  .دهد آن را نشان می

  اول تجزیه و تحلیل واریانس براي متغیرهاي مرحلۀ) 9(جدول شمارة 

  منابع

درجات 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  میانگین مجذورات

MS  

  Fنسبت 

سطح 

  يدار معنا

  رگریسون

1.xRy
  

1  21/15681  21/15681  54/28451  01/0p<

      836/0  431/28  34  خطا

        64/15709  35  کل
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بنابراین تغییرات تبیین شـده  . است دار معنا01/0آمده در سطح به دست Fبا توجه به

بینـی در ایـن مرحلـه عبـارت      پـیش  معادلۀ. باشد می دار معنادرصد اطمینان  99در سطح 

    :است از

y
904/2- + 996/0 1x

1xبراي ) 996/0(شده ضریب محاسبه
خطاي اسـتاندارد در   007/0با در نظر گرفتن  

4yکننـده، باقیمانـده   بینـی  از بین متغیرهاي پـیش : ۀ دوممرحل.است دار معنا01/0سطح 
 

  .داشته است yبیشترین همبستگی را با 

فاده شـد  بودن این تغییرات از تجزیه و تحلیل واریـانس اسـت   دار معنابه منظور تعیین 

  .که نتایج حاصل در جدول زیر آمده است

  تجزیه و تحلیل واریانس براي متغیرهاي مرحله دوم )10(جدول 

  منابع

درجات 

  آزادي

مجموع 

  مجذورات

  میانگین مجذورات

MS  

  Fنسبت 

سطح 

  يدار معنا

  رگرسیون

4.xRy
  

1  87/15685  94/7842  29/1089  05/0p<

      720/0  766/23  34  خطا

        64/15709  35  کل

تـوان نتیجـه    مـی ) 84/3(جـدول   Fبـا  ) 29/10890(شده محاسبه Fبا مقایسۀ نسبت 

بینـی در ایـن    معادلـۀ پـیش  . اسـت  دار معنا05/0گرفت که نسبت محاسبه شده در سطح 

              :مرحله عبارت است از

y
099/2- + 767/0

خطـاي   301/0و  007/0به ترتیـب  ) 989/0و  996/0(در معادلۀ فوق شده ضرایب محاسبه

1xکننـده  بینـی  ابراین از بین متغیرهاي پیشبن. هستند دار معنا% 5و % 1استاندارد درسطح 
4xو  

 

  .هندد نشان می yبه ترتیب بیشترین همبستگی را با انگیزش پیشرفت تحصیلی یعنی 

توان نتیجه گرفت هم نگرش بـه اینترنـت و هـم روش     هاي این مرحله می از تحلیل داده
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  .آموزان تأثیر دارند آموزش از طریق وب بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

  گیرينتیجه

وب در مقایسـه بـا    ۀشـبک  پژوهش بررسی تأثیر آموزش از طریقاصلی  ۀفرضیومسئلۀ 

آمـوزان   پیشـرفت تحصـیلی دانـش   یا میزان یادگیري  روش سنتی و جاري در مدارس بر

نتایج نشان داد به رغم تأثیر افزایشی، بـه طـور کلـی بـین میـانگین نمـرات گـروه         . بود

ي وجود ندارد بلکه تـاثیر آمـوزش از   دار معناآزمایش و کنترل در میزان یادگیري تفاوت 

بنـابراین  . باشـد  ر میمعنادا) 01/0در سطح (ا در سطوح باالي یادگیري  فطریق وب صر

دهـد و در سـطح   آموزش از طریق وب سطوح باالي یادگیري را تحت تـأثیر قـرار مـی   

  .دانش یا به یاد آوردن مزیتی نسبت به روش سنتی ندارد

یعنی تأثیر آموزش از طریق شـبکۀ وب  حا صل از آن نتایج باره فرض نخست و در 

: متعـددي گـزارش شـده اسـت     ، تحقیقات و تجارب»یادگیري و پیشرفت تحصیلی«بر 

آمـوزان و اسـتفاده از    هاي الکترونیکی بر یادگیري دانـش  مؤثر بودن و اثر بخشی آموزش

هاي درس توسط برخی صـاحبنظران و تحقیقـات قبلـی     هاي اطالعات در کالس فناوري

، اسـمیت  2007مک کـیم، جـولی و کـانتیلون    (براي نمونه . مورد تأیید قرار گرفته است

، گریســون و اندرســون، 2001، گــري، 2005، هرگنهــان و اُلســون، 2003، فــاي،2002

هـاي جدیـد اطالعـاتی، اینترنـت و      روش آموزش و یادگیري از طریـق فنـاوري  ) 2006

گـوردون  . داننـد  هـاي واقعـی مـؤثر و نیرومنـد مـی      شبکۀ وب را در حد و اندازة کالس

دربـارة  ) 2002تـا   1984(ز با ارائه گزارش و نتایج مربوط به پژوهش مایر ورو) 2002(

روش آموزش و مطالعۀ کتاب به شیوة الکترونیکی و مقایسه آن بـا روش  سـنتی نتـایج    

با توجه به کنترل جنسـیت و نمـرات   : کند این تحقیق چندین ساله را اینگونه گزارش می

آمـوزانی کـه از طریـق روش الکترونیکـی      آزمـون دانـش  . پیش  در دو گروه معلوم شـد 

بودند سطح درك بـاالتري نسـبت بـه گـروه دیگـر بـه دسـت آورده و از         آموزش دیده

ممتـد دبیرسـتان بروسـتر    ) 1997(بـین  . توانایی فکري بیشتري برخـوردار شـده بودنـد   

آمـوزان و والـدین    گوید صرف نظر از کسب تجارب آموزشی واکنش معلمان، دانـش  می

کرد که شیوة آمـوزش   میدر پایان سال اول بسیار مثبت بود ولی رویکرد تدریجی حکم 

گـزارش  ) 2007(سـایت دبیرسـتان بروسـتر    . در کنار هم حفظ شوند» جدید«و » سنتی«
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آمـوزان بـه    ایـم، فنـاوري بـراي دانـش     داده است، در مطالعات و مشاهدات اخیر دریافته

ابزاري مثل مداد تبدیل شده است که به شدت توسط پسران و دختـران بـه طـور برابـر     

آموزان احساس کامیابی دارند و رشد تحصـیلی و اجتمـاعی آنـان     دانش شود، استفاده می

هـاي پژوهشـی گفتـه اسـت؛ روش      با تکیه بـر یافتـه  ) 1995(اُمرود . قابل تحسین است

دهـد و    آموزش به کمک کامپیوتر هم بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را افـزایش مـی  

در . کنـد  گاهی ایجـاد مـی  هـاي آموزشـ   تري نسبت بـه فعالیـت   هم در آنان نگرش مثبت

در پژوهشی کیفیت یادگیري دانشجویانی کـه از طریـق   ) 1997(پژوهش دیگري آلتوس 

هاي گروهی شرکت کرده بودند را مـورد   در بحث» چهره به چهره«و از طریق » اینترنت«

مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که دانشجویان استفاده کننده از اینترنـت یـادگیري   

گـردد کـه آمـوزش بـه کمـک       ها به این بر مـی  یک وجه دیگر پژوهش. اند داشته بهتري

تـر اسـت یـا     کامپیوتر و فناوري به صورت مکمل آموزش کالس به کار رود اثـر بخـش  

، 1994(گیرد؟ براي مثـال دمبـو    زمانی که به جاي آموزش کالسی مورد استفاده قرار می

بنـک  . طریـق رایانـه تأکیـد دارنـد     بر مکمل بـودن آمـوزش از  ) 1990(کالرك وساگرو 

گوید استفاده از روش آموزش براساس رایانـه در   براساس تحول در فناوري می) 2006(

اي کمـک   ابتدا بیشتر براي افزایش دانش افراد طراحـی شـده بـود و بـه درسـتی وسـیله      

و هاي پیشرفته، مخابرات و فناوري اینترنـت   اما با پیوند رایانه. شد آموزشی محسوب می

، آمـوزش از طریـق وب بسـیار پیشـرفت     1998در پی آن توسعۀ صفحات وب از سال 

یک بعد دیگر و مهم بحث مربـوط بـه رابطـۀ میـان فنـاوري بـا آمـوزش و        . کرده است

ها مانند اینترنت و شبکۀ  هاي متفاوت و گاه متعارض دربارة اثر فناوري یادگیري، دیدگاه

انـد کـه یـادگیري     گفته) 2006(وزما و کالرك ک. وب بر موفقیت و بهبود یادگیري است

بیشتر به خاطر محتوا و راهبردهاي آموزشی است، نه به خاطر نـوع فنـاوري کـه مـورد     

بـا  . انـد  اظهـار کـرده  ) 2003(در همین باره اندرسون و کاپالن . گیرد برداري قرار می بهره

که آیا این گزاره را  توان انکار کرد، مسئله این است این که اهمیت طرح آموزشی را نمی

توان به اهداف و سطوح مختلف یادگیري تعمیم داد؟ گریسون، اندرسـون، الـومی و    می

انـد؛ بخـش بزرگـی از ایـن      هاي انجام گرفته اظهار کرده در نقد پژوهش) 2003(کاپالن 

اند و غالب اهدافی کـه در   ها به کنترل ماهیت و کیفیت اهداف یادگیري نپرداخته پژوهش
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اند معطوف به انتظاراتی هستند کـه از   العات مورد ارزشیابی و سنجش قرار گرفتهاین مط

هـا و   وار واقعیـت  هاي سطح پایین و مبتنـی بـر کسـب اطالعـات، مـرور طـوطی       تجربه

در این تحقیق که به آن اشاره شـد روش آمـوزش از طریـق    . اند اطالعات به دست آمده

هـاي جـاري نـدارد و بـه      نسبت بـه روش شبکه در سطوح دانش و به یاد آوردن مزیتی 

تواند براي سـطوح بـاالي یـادگیري مـؤثر و      کارگیري این روش آموزش و یادگیري می

ضمن اینکه نتایج این پژوهش نشان داد استفاده بیش از اندازه از اینترنـت  . سودمند باشد

بایست  یمندي فراغتی و غیردرسی از اینترنت با یادگیري رابطۀ معکوس دارد و م و بهره

اي موضـوعات و محتـواي    هاي آموزشی و تولید محتواي چنـد رسـانه   با گسترش برنامه

آمـوزان   هاي علمی و تحصیلی دانـش  درسی، الگوي استفاده از اینترنت را به نفع فعالیت

  .سوق داد

فرضیه دوم پژوهش دربارةتاثیر آموزش از طریق وب بر انگیزش پیشرفت تحصیلی  

به دست آمده از تحقیق نشانگر این است که این شیوة آمـوزش در   هاي تحلیل داده. بود

به بیان دیگـر بـین   . دهد درصد اطمینان انگیزة پیشرفت تحصیلی را افزایش می 95سطح 

آموزان در سطوح باالتر یادگیري و انگیزش پیشرفت آنان رابطۀ  پیشرفت تحصیلی دانش

آمـوزش و یـادگیري در فضـاي     رسـد  به نظـر مـی  . خورد ي به چشم میدار معنامثبت و 

مجازي و از طریق وب افزایش انگیزش پیشرفت یادگیرندگان در این طرح را بـه دنبـال   

آموزان تحـت پوشـش    این ویژگی موجب تالش بیشتر دانش رسدیمبه نظر .داشته است

تر و در نهایت ارتقاء و سطح یادگیري آنان شـده   این طرح براي یادگیري بیشتر و عمیق

شناسان پرورشی پیشرفت تحصیلی و یادگیري صرفاً  بعدي دیگر به اعتقاد روان از. است

هـاي یادگیرنـده ماننـد     بلکه ویژگی. ها و استعدادهاي یادگیرنده وابسته نیست به توانایی

از نظـر سـیف   . انگیزش پیشرفت بر فرایند یادگیري و عملکـرد یادگیرنـده مـؤثر اسـت    

اند که افراد داراي انگیزش پیشرفت در انجـام   ادههاي انجام شده نشان د پژوهش) 1386(

از دیـدگاه  . گیرنـد  اند پیشی می بهره کار، از جمله یادگیري بر افرادي که از این انگیزه بی

صاحبنظران آموزش الکترونیکی این ویژگی، یعنی افزایش انگیـزش یادگیرنـدگان بـراي    

هـاي   ها و دسـتاوردهاي محـیط  یادگیري بیشتر و نهایتاً موفقیت تحصیلی یکی از کارکرد

افـزایش روحیـه و توانـایی خـود     ) 2000(هریس . الکترونیکی براي نظام آموزشی است
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سـلوین  . دانـد  رهبري در فرایند یادگیري را از مزایاي فناوري اطالعات و شبکۀ وب می

ضمن تأکید بر دشـواري حضـوري و ایفـاي نقـش اجتمـاعی      ) 2002(و تومی ) 2002(

هاي مکتوب، توانـایی ابـراز وجـود اجتمـاعی و      ارتباطات متنی و رسانهیادگیرندگان در 

، )2006(کوزمـا  . کننـد  هاي رسانۀ ارتباطی جدیـد قلمـداد مـی    عاطفی را یکی از ویژگی

هـا و بـا طـرح     گیري با گذاشتن عالمت سؤال بر اینگونه نتیجه) 1990(کالرك و ساگرو 

انـد در موضـوع    هـا نشـان داده   سـی گوینـد؛ برر  هـا مـی   نظریۀ نیرومندي و ضعف رسانه

هـا را   هاي ما نسبت بـه رسـانه   انگیزش، رسانه متغیر مستقل نیست، بلکه باورها یا ارزش

انـد در فراینـد آمـوزش از     هـا نشـان داده   بنابراین از نظر آنان اگر پژوهش. دهد نشان می

ط دانسـت، بلکـه   ها مـرتب  را به رسانه ها آنتوان فوایدي نسبت داد، نباید  طریق رایانه می

مـن   هـارت . آمـوزان مـرتبط اسـت    هاي دانش هاي فردي یا ویژگی را به تفاوت ها آنباید 

یک عامـل ایجـاد کننـدة انگیـزه     » سرگرمی«گوید  می) 2003(به نقل از هرست ) 2000(

هاي عادي وجود دارد  تواند بدون مشکالتی که در محیط است که محیط الکترونیکی می

گوید بایـد تـالش    هاي پژوهش می براساس یافته) 2003(کاپالن . ساندآنرا به سرانجام بر

اسـتفاده   یبـه خـوب  ها و وب  هاي موجود در رایانه هاي یادگیري از ویژگی کرد تا محیط

اي براي یـادگیري فعـال کـه ریشـه در      اي شکل بگیرند که بتوانند وسیله کنند تا به گونه

هـاي تفکـر انتقـادي و     رش دانش و مهـارت کنترل دانشجو دارد و منجر به ایجاد و گست

هـاي نـه چنـدان     توان گفـت؛ پـژوهش   در یک ارزیابی کلی می. سطح باال شود بیانجامد

کافی و مربوط به این موضوع نتایج یکسان و یک نواختی را به همراه نداشـته اسـت؛ و   

هـاي اطالعـات و شـبکۀ وب و همچنـین      نقش انگیزش در یادگیري از طریـق فنـاوري  

زش و پایداري براي یادگیري در محیط وب موضوعات مهمی هسـتند کـه بایـد در    انگی

در این پژوهش همچنانکـه کـه بـه آن اشـاره شـد؛ بـین       . این چارچوب به آن پرداخت

ایـن نتیجـه بیـانگر ایـن     . یادگیري در محیط وب و انگیزش رابطۀ معناداري وجود دارد

افرادي به ویژه در سطح بـاال و نیـز   است که محیط وب توانسته است با بهبود یادگیري 

بخشی به آموزش و یادگیري موجب افزایش انگیزش افراد براي یـادگیري بیشـتر و    تنوع

رسـد بـه غیـر از تـأثیر ایـن دورة آموزشـی بـر بهبـود یـادگیري           به نظـر مـی  . بهتر شود

جملـه  از . آموزان مؤثر بوده است آموزان عوامل دیگري نیز در افزایش انگیزة دانش دانش
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آمـوزان گـروه    تـر دانـش   توان به تأثیر نو بودن و جـذابیت ایـن دوره، نگـرش مثبـت     می

در . اي در این درس اشـاره کـرد   هاي چندرسانه آزمایش به اینترنت و به کارگیري مؤلفه

عین حـال در صـورت تـداوم ایـن دورة الکترونیکـی و گسـترش آن در دروس دیگـر        

آموزان براي یادگیري  دانش» ریزش«و » پایداري«یزان تري از م توان به ارزشیابی دقیق می

در این تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس چنـد راهـه و   . در محیط وب به دست آورد

هاي به دست آمده این نتیجه حاصل شد که بین انگیزش و سـطوح   تجزیه و تحلیل داده

بـا سـطوح بـاالتر    انگیـزش پیشـرفت تحصـیلی    . ي وجـود دارد دار معنـا یادگیري رابطۀ

یادگیري مانند فهمیدن و کار بستن داراي تعامل است امـا انگیـزش پیشـرفت بـا سـطح      

هـاي گریسـون و اندرسـون     این نتایج گفتـه . ي ندارددار معنادانش و به یاد آوردن رابطۀ 

توانند بـه گسـترش    هاي یادگیري الکترونیکی می را که محیط) 2003(و کاپالن ) 2003(

  کند و سطح باالتر منجر شوند را تأیید میتفکر انتقادي 

هاي یادگیرندگان از نظر نگرش، مهـارت   هاي بعدي پژوهش بر اساس ویژگی فرضیه

بر میزان یادگیري و انگیـزش پیشـرفت    ها آنو استفاده از اینترنت بنا گذاشته شد تا تاثیر

دو سؤال زیـر  ها پاسخ به  هدف از این بخش از بررسی. مورد آزمون قرار گیردتحصیلی 

  . بود

  آموزان چگونه است؟ میزان تعامل نگرش با انگیزش پیشرفت و یادگیري دانش

آمـوزان   رابطۀ مهارت به رایانه و اینترنت و اسـتفاده از اینترنـت بـا یـادگیري دانـش     

  چگونه است؟

به عبارت دیگر این بخش از پژوهش با این مفروضه انجام گرفت که میزان موفقیـت  

هـاي   و انگیزش آنان براي پیشرفت در یادگیري تحت تأثیر برخـی ویژگـی  آموزان  دانش

آنان مانند مهارت اینترنتی، میزان تعامل و استفاده از اینترنـت و نیـز نگـرش نسـبت بـه      

از میان متغیرهـاي پـیش   هاي این پژوهش  براساس یافته.قرار داردو شبکه وب اینترنت 

ا با انگیـزش پیشـرفت تحصـیلی داشـته و     بینی کننده عامل نگرش بیشترین همبستگی ر

معنی داري تغییرات مربوط به انگیزش پیشـرفت را تبیـین    0/ 01توانسته است در سطح 

مشـمول طـرح    آمـوزان دانشدهد  نشان می ها افتهینتایج حاصل از تجزیه و تحلیل . کند

آمـوزان کـالس عـادي     تري در مقایسـه بـا دانـش    آموزش از طریق وب از نگرش مثبت
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توان چنین استنباط کرد کـه از یـک    میهاي بدست آمده  با توجه به دادهاند خوردار بودهبر

کند و باعث حرکت، فعالیت  به عنوان یک متغیر واسط و یک میانجی عمل می نگرش سو

یـابی بـه سـطح بـاالتري از یـادگیري و       تر یادگیرنده براي دست بیشتر و عمیقو انگیزش 

هاي  اي و  ظرفیت هاي وب مانند آموزش چندرسانه و تواناییشود و از دیگر س پیشرفت می

. .شبکه که یادگیري متنوع، چندگانه، تعاملی و از زوایاي مختلف را ممکن سـاخته اسـت  

هـا متغیـر میـزان اسـتفاده از اینترنـت بیشـترین        همچنین بر اساس تجزیه و تحلیـل داده 

 3/10ز اینترنـت توانسـته اسـت    میـزان اسـتفاده ا  . همبستگی را با یادگیري داشته اسـت 

این بدان .را تبیین نماید) پیشرفت تحصیلی(درصد از تغییرات مربوط به میزان یادگیري 

معنی است که استفاده نا معقول از اینترنت با میزان یادگیري و پیشرفت تحصیلی رابطـه  

هـاي   دهدابنـدي   با دقت در نتایج حاصل از این آزمـون و طبقـه  در عین حال . منفی دارد

، »درسـی  -علمـی «تـر در ابعـاد    دقیـق هـاي   مقولهبه استفاده از اینترنت، متغیر مربوط به 

و » پست الکترونیـک «و  همچنین استفاده از » اطالعات شخصی و عمومی« ، »سرگرمی«

منـدي از   آموزان بـه مـوازات افـزایش بهـره     دانش: توان گفت ها می مقایسه میانگین گروه

هاي علمی و درسی، به تدریج نحوة استفادة خود از رایانـه و   فعالیتاینترنت براي انجام 

آمـوزش از طریـق وب موجـب    . بخشـند  درسی بهبود می يها تیفعالاینترنت را به نفع 

هاي علمی در گروه آزمایش شده  تغییر الگوي استفاده از اینترنت به نفع درس و فعالیت

و نسـبت بـه اینترنـت     هاي به مهارتمقایسۀ نمرات آزمون مربوط از سویی دیگر  .است

هـاي آزمـایش و کنتـرل رابطـۀ معنـی داري وجـود        بین گروهحاکی از آن است که وب 

آمـوزان گـروه    دهد که مهارت دانش میانگین نمرات دو گروه نشان میهرچند که . ندارد

 هاي ایـن تحقیـق   بنابراین براساس یافته. آموزان گروه آزمایش است کنترل بیشتر از دانش

نسـبت بـه اینترنـت و شـبکۀ وب بـا میـزان       آمـوزان   مهارت دانشسطح توان گفت؛  می

.اي ندارد بطهو انگیزش پیشرفت تحصیلی رایادگیري 
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