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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روشهای آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر
تعامل عناصر فرایند آموزش ـ یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام
گرفت .این پژوهش جزء طرحهای شبهآزمایشی میباشد که از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروههای
آزمایشی  0و  2استفاده میکند .جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر پایۀ دوم-
دوره متوسطه اول در سطح شهر اسدآباد همدان بودند که حجم آن  212بود و در سال تحصیلی  39-30در
این پایه مشغول به تحصیل بودند .از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای جهت گزینش نمونه پژوهشی
استفاده شد و حجم نمونه  011نفر میباشد که در طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروههای آزمایشی  0و
 2جایگزین شدند .گروه اول بر اساس سیدی آموزشی با راهنمایی معلم و گروه دوم با سیدی آموزشی
بدون راهنمایی معلم جایگزین شدند .هردو گروه در محیط شبکه با پشتیبانی نرم فزار  NSSآموزشها را
دریافت نمودند .ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش سطوح تعامل دانشآموزان که بر اساس مؤلفههای تعامل،
در شش مؤلفه تعامل در دانشآموزان و در طیف لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) با 61
سؤال مورد استفاده قرار گرفت .برای آزمودن فرضیهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .نتایج
پژوهش حاکی از این بود که در تعامل عناصر آموزشـیادگیری (دارای شش بعد) ،بین روش آموزشی
مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در پنج بعد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها در بعد
تعامل محتوا_محتوا در سطح ( )%1تفاوت معناداری وجود دارد .یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد
که آموزش با کمک رایانه یعنی فعالیتهای تمرینی و شبیهسازی که از طریق سیستم شبکه و با راهنمایی
معلم ارائه شد بر تعامل عنصر محتوا_محتوا نسبت به روش آموزش مبتنی بر رایانه تأثیر بیشتری دارد.
 .0استادیار تکنولوژِ آموزشی ،دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی(نویسنده مسئول)mokhles@sjau.ac.ir .
 .2دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ezaraii@yahoo.com
 .9دانشیار رایانه دانشگاه عالمه طباطبائی hrashi@atu.ac.ir
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واژگان کلیدی :آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش به کمک رایانه ،تعامل ،روش آموزش

مقدمه
امروزه شاهد تغییرات بسیاری در محیطهای یادگیری هستیم .نهضت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،0مقارن با همگانیشدن بهرهگیری از پست الکترونیکی و به میان آمدن صفحات
جهانگستر وب ،2انقالب عظیمی را در همه ارکان جامعه از جمله نظام آموزش و پرورش
سبب شده است .بحث جامعه اطالعاتی 9و رسالت آموزش و پرورش در تربیت افراد برای
زندگی در این جامعه و اهمیت استفاده از این منابع در غنیسازی محتوا و شکل ارائه
اطالعات به دانشآموزان ،توازن جدیدی میان اهداف آموزش جدید و قدیم را به کمک
فناوریهای جدید طلب میکند (پلگرام و الو2119 ،0؛ به نقل از شهامت ،کدیور و فرزاد،
 .)0921اضافه شدن وجه سومی به تعامالت معلم و دانشآموز ،نیاز به مفهومسازی این
تعامالت پیچیده را دو چندان میسازد .هیرومی )2112( 1با ذکر سطوح تعامالت در سطح

نظام آموزش سنتی (شامل تعامالت دانشآموز – دانشآموز ،دانشآموز – معلم و
دانشآموز – محتوا) چارچوبی جدید از این تعامالت را در محیط یادگیری به کمک
رایانه ارائه میدهد .که شامل موارد زیر میباشد:
یادگیرنده  /آموزنده ،یادگیرنده  /یادگیرنده ،یادگیرنده  /دیگران ،یادگیرنده  /محتوا،
یادگیرنده  /واسطه ،یادگیرنده  /محیط (هیرومی.)2112 ،
در آموزش جدید ،هدف بررسی محیط یادگیری به کمک رایانه با توجه به خصایص
یادگیرنده در این محیطها است .در محیط یادگیری سنتی ،معلم قادر به بازبینی عملکرد
دانشآموز و تغییر و تعدیل فنون یادگیری متناسب با موقعیت ،توانمندیها و دانش
یادگیرنده است؛ اما در محیطهای یادگیری جدید ،بخشی از مهارتهای معلم در تولید
محتوای همخوان با خصایص دانشآموز و در یک بسته نرمافزاری خالصه میشود که
انتظار میرود به پیشرفت تحصیلی بهتر دانشآموزان منتهی شود.

)1. information & communication technology (ICT
2. world wide web
3. information society
4. Pelgrum & Law
5. Hirumi
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در این پژوهش ،محیط مورد نظر ،مدارس هوشمند 0است که بهعنوان یک محیط
یادگیری به کمک رایانه بر اساس آموزش در محیط شبکه با نرم افزار  NSS2مورد بررسی
قرار گرفته است .مدارس هوشمند ،مدارسی فیزیکی هستند که کنترل مدیریت آن مبتنی بر
فناوری رایانه و شبکه ملی است و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی
و نظارت آن نیز هوشمند است .در این مدارس ،عالوه بر هوشمند شدن سیستم اطالعاتی و
ارزشیابی مدارس ،سعی در ارائه محتوایی الکترونیکی با کیفیت باالست که این محتوا را
خود معلمان تولید میکنند .بر اساس مشاهدات پژوهشگر ،دانشآموزان نیز در این
کارگاهها در ساخت محتوا مشارکت دارند .این دانشآموزان در غالب طرحهای گروهی و
فردی و با استفاده از اینترنت و شبکههای اطالعاتی به پژوهش پیرامون موضوعهای دلخواه
میپردازند .در مدارس هوشمند ،کارگاههای رایانه به اینترنت متصل است و دانشآموزان
در صورت داشتن امکانات ،ساعتهایی را که در مدرسه حضور ندارند میتوانند با معلم
خود از طریق پست الکترونیکی در ارتباط باشند .پژوهشهای کالسی دانشآموزان با
استفاده از منابع اینترنتی تولید میشود و ساختار ارائه آن متناسب با محیطهای چندرسانهای
است.
کاربرد رایانه در آموزش به حدود چهارده دهه پیش برمیگردد و معموالً از آن
بهعنوان آموزش به کمک رایانه (CAI) 9و یا آموزش مبتنی بر رایانه (CBI) 0یاد
میکنند .اگر چه  CAI ,CBIخیلی از حوزهها را در برمیگرفتند ولی فلسفه کلی آنها بر
مواد برنامه درسی الکترونیکی – برنامههایی که فراگیران میتوانستند با آنها تعامل برقرار
کنند تا محتوای خاصی را یاد بگیرند  -متمرکز بود .نقطهنظر اصلی این بود که رایانهها
میتوانند تجارب یادگیری انفرادی را شکل دهند که از مجموعههای متوالی مسألهها یا
سؤاالت دارای بازخوردهای مناسب تشکیل شدهاند .پایه نظری همه اینها ،نظریههای
معتبر رفتارگرایی و شناختگرایی اولیه بود .شواهد تجربی زیادی ـ براساس نمرات
پیشرفت تحصیلی و نتایج یادگیری فراگیران ـ مبتنی بر موفقیت این سبک وجود دارد .اما با
گذشت زمان روشن شد که اگرچه این رویکرد ممکن است مزایای محدودی داشتهباشد
1. smart school
2. Net Support School
3. computer assistance instruction
4. computer based instruction
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ولی روش بسیار مؤثری برای بهکارگیری رایانه در آموزش نیست .در مقابل دریافتیم که
رایانه وسیله بسیار مناسبی برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطالعات است .در
واقع آنچه که فراگیران و معلمان را تحت تأثیر قرار میداد ظرفیت و توانایی رایانه برای
برقراری تعامل الکترونیکی و جستجو در پایگاه دادهها بود؛ بنابراین تعامل خیلی مهم بود اما
نه تعاملی که قبالً در  CAI ,CBIوجود داشت.
تعامل و میزان آن در دو شیوه یادگیری  CBIو  ،CAIیکی از متغیرهای مورد نظر در
این پژوهش است .تعامل به «فرایند دو طرفه ارتباط فعال و درگیرکننده بین
مشارکت کنندگان با امکان دستکاری ،تأمل ،تبادل و به اشتراکگذاری محتوا از طریق
امکانات و ابزارهای مختلف بهصورت همزمان و ناهمزمان بهمنظور دستیابی به هدف مورد
نظر است» (پورجمشیدی)0932 ،؛ بهعبارتی دیگر تعامل در آموزش الکترونیکی را یک
دیالوگ یا مباحثه یا رویداد بین دو یا چند مشارکتکننده بهطور همزمان و ناهمزمان همراه
با پاسخ و بازخورد از طریق رابط کاربر (مارهد و جون )2110،0و یا درگیری یادگیرنده با
محتوای درس ،یادگیرندگان دیگر ،معلم و رسانهای که مورد استفاده قرار میگیرد
توصیف کردهاند (تورموند و وببیچ .)2110 ،2تعامل یادگیرنده و ابزارهای برقراری آن
بهعنوان یکی از ده نیاز اصلی برای توسعه دورههای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب بیان
شده (مدوکس )2110 ،9و در تمام دورههای آموزشی بهویژه در آموزشهای از راه دور
اعتقاد بر این است که تعامل میتواند موجب کارایی و اثربخشی فرایند آموزش و در نتیجه
یادگیری فراگیر شود .تعامل یادگیری را غنیتر میسازد و به یادگیرندگان اجازه میدهد بر
اساس انگیزه و تمایل خودشان عمل کنند .همچنین نقش تعامل در یادگیری بهعنوان
عنصری اساسی برای پردازش محتوا و خلق مفاهیم جدید نشان داده شده است .تعامل
میتواند به صورت درونی (با محتوا) یا بیرونی (با دیگران) باشد که برای یادگیری بسیار
ضروری و حیاتی در نظر گرفته شده است (مارو .)2111 ،0انجمن آموزش ملی 1نیز تعامل
را یک خصیصه ضروری برای موفقیت آموزشهای الکترونیکی محسوب کرده است.
1. Muirhead & Juwah
2. Thurmond & Wambach
3. Maddux
4. Morrow
5. National Education Association
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مگ گری )2119( 0در پژوهشی با عنوان "ارزیابی کیفیت دورهای آموزش آنالین"
تعامل و مشارکت را بهعنوان عوامل مهم و اساسی مؤثر بر کیفیت دورههای آموزش آنالین
شناسایی کرد .نتایج پژوهش سانگ )2110( 2نیز نشان داد تعامل بر درک یادگیرندگان از
کیفیت دورههای برخط تأثیر میگذارد .شواهد بسیاری حاکی از این میباشد که وقتی
یادگیرندگان با محتوا ،معلم ،رسانه و یادگیرندگان دیگر ارتباط و تعامل برقرار میکنند
دانش آنها گسترش مییابد ،عملکرد تحصیلی آنها مثبت شده و بهبود پیدا میکند و
بهطور کلی یادگیری افزایش مییابد (هاوارد2112 ،9؛ چو2119 ،0؛ دینن2111 ،1؛ جانگ و
همکاران2112،6؛ گالینگهام2113 ،1؛ پالمر ،هولت و برای .)2112 ،2
فرایند آموزش یعنی یاددهی و یادگیری را میتوان حاصل تعامل هر سه عنصر معلم،
شاگرد و محتوا در نظر گرفت .از اینرو وجود تعامل برای ایجاد جوامع یادگیری ،اساسی
و بنیادی است (زارعی زوارکی و سیدی نظرلو .)0932 ،با وجود اهمیت تعامل در
فرایندهای آموزش ـ یادگیری ،ضعف در این عنصر اساسی بهویژه در آموزش الکترونیکی
مشهود است .این مسأله اکنون که وارد نسل چهارم و پنجم آموزش از راه دور مبتنی بر
اینترنت و وب شدهایم نیز هنوز ادامه دارد و با وجود پیشرفتها در زمینه ابزارها و فنون
ارتباطی ،پایین بودن سطح تعامالت یکی از مسائل قابل توجه دورههای آموزش از راه دور
میباشد (نیپر )0323 ،3که بعضاً موجب نارضایتی یادگیرندگان و مربیان و در نتیجه کاهش
میزان موفقیت و اثربخشی این قبیل دورهها گشته است؛ بنابراین لزوم طراحی و تدوین
چارچوب و استراتژیهایی که بتواند انواع و سطوح مختلف تعامل در محیطهای آموزش
الکترونیکی و مبتنی بر وب را گسترش و بهبود بخشد از ضروریات مورد نیاز است (برنارد
و همکاران .)2113 ،01با توجه به همین موضوع و با در نظر گرفتن اهمیت تعامل در
یادگیری و نقش آن در محیطهای یادگیری الکترونیکی ،محققان و پژوهشگران تاکنون
1. Mcgorry
2. Song
3. Howard
4. Chou
5. Dennen
6. Jung
7. Gillingham
8. Palmer, Holt & Bray
9. Nipper
10. Bernard et al
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بررسیها و پژوهشهای متعددی در این زمینه انجام دادهاند ،اما متأسفانه بدنه بزرگ این
پژوهشها در ارتباط با پیامدهای آموزش است؛ بهعبارتی تحقیقات انجام شده در این
خصوص به تعیین رابطه تعامل با عملکرد تحصیلی ،رضایتمندی یادگیرندگان و اثربخشی
دورههای آموزش الکترونیکی و یا بررسی میزان تعامالت پرداختهاند .اگرچه در پارهای از
تحقیقات به مواردی که بر تعامالت یادگیرنده و معلم در محیطهای مجازی تأثیر دارد
اشاره شده است؛ اما تحقیقی که بهطور جامع به شناسایی عوامل مؤثر بر انواع مختلف
تعامالت یادگیرنده در آموزشهای مجازی بپردازد و بر اساس آن الگو و مدلی مدون،
منسجم و علمی برای آن ارائه دهد در بررسی تحقیقات و پژوهشهای انجام شده دیده
نشد .اینکه چه عواملی میتواند بر تعامل یادگیرنده با عناصر سیستم آموزش مجازی از قبیل
معلم ،محتوا ،یادگیرندگان دیگر ،رابط کاربر و سیستم پشتیبانی مؤثر باشد مسألهای است
که به نظر میرسد برای ارائه چارچوب درست و مناسب جهت ایجاد تعامل بهینه الزم باشد
و جای آن در تحقیقات مربوط به آموزش مجازی خالی است .بر همین اساس نیاز به
شناختن مواردی که بر انواع تعامالت یادگیرنده تأثیرگذار است بهخوبی احساس میشود.
یکی از موارد اثرگذار بر نوع و سطوح تعامل روش آموزش الکترونیکی است که بسته به
نوع آن ،نوع و سطح تعامل نیز تغییر میکند .هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روشهای
آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش ـ یادگیری
است.

روش
این پژوهش جزء طرحهای شبهآزمایشی میباشد که در آن از طرح پیش آزمون ـ پس
آزمون با گروههای آزمایشی  0و  2استفاده میگردد .در پژوهشهایی که محقق قصد
مقایسۀ دو شکل مختلف از یک متغیر مستقل را دارد ،از این طرح استفاده میکند .دیاگرام
این طرح در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .1طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروههای آزمایشی  1و 2
پس آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

انتخاب تصادفی

T2

X

1

T

R

T2

Y

T1

R
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جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه دوم – دوره
متوسطه اول در سطح شهر اسدآباد همدان میباشند و حجم آن  212بود که در سال
تحصیلی  39-30در این پایه مشغول به تحصیل بودهاند .از روش نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای جهت گزینش نمونه پژوهشی استفاده گردید و حجم نمونه  011نفر بود که در
طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروههای آزمایشی  0و  2جایگزین شدند .گروه اول بر
اساس سیدی آموزشی با راهنمایی معلم و گروه دوم با سیدی آموزشی بدون راهنمایی
معلم در کالس تحت شبکه ) (NSSجایگزین شدند.
روش اجرا به این صورت بود که محیط الکترونیکی که روشها در آن اجرا میشوند،
محیط  NSSبود که در واقع کار این محیط تعاملی ،مشارکت یادگیرندگان در امر یاد
گیری است .این نرمافزار دارای دو نسخه معلم و دانشآموز است که هر کدام را روی هر
یک از سیستمها نصب میکنیم و تمامی رایانهها به شبکه وصل میشوند و برای هر رایانه
باید نامی مشخص کرد که در شبکه به آن دسترسی آسانتری داشته باشیم که این امر
تنظیمات خاص خود را میطلبد .از طریق این نرم افزار که تحت شبکه اجرا میشود
میتوان دانشآموزان را گروهبندی نمود ،برای هر گروه سرگروه تعیین نمود .همچنین با
استفاده از این نرمافزار میتوان آزمونهای مختلفی طراحی و اجرا نمود و با پیشرفت
کالسهای آموزشی و دسترسی دانشآموزان به اینترنت نیاز اینترنتی همه دانشآموزان را
نیز برآورده کرد و میتوان سایتهای دلخواه را نیز محدود نمود .با استفاده از این نرمافزار
مدیریتی ،مربی کالس میتواند تمامی صفحات نمایش دانشآموزان کالس را حتی بهطور
همزمان در صفحه نمایش خود مشاهده نماید .همچنین مربی میتواند طرح درس مورد نظر
خود را طراحی نموده وآن را روی سیستمهای دانشآموزان اجرا نماید؛ در این زمان
دانش آموزان روی سیستم خود صفحه نمایش مربی را مشاهده خواهند نمود؛ به این ترتیب
بهسادگی میتوان توجه دانشآموزان را به درس و شرکت فعال در مراحل تدریس جلب
نمود .در این نرمافزار امکان گفتگو به صورت نوشتاری و صوتی میان دانشآموزان با مربی
و دانشآموزان با یکدیگر ،و همچنین درخواست کمک میان مربی و دانشآموزان وجود
دارد .همچنین نرمافزار آموزشی چندرسانهای درس علوم تجربی پایه هشتم طراحیشده
توسط محقق جهت آموزش در محیط الکترونیکی ،دارای ویژگیهای زیر میباشد که بر
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اساس اصول چهاردهگانه ون مرینبور )2111( 0میباشد (این مدل یک استراتژی طراحی را
برای آموزش مهارتهای شناختی پیچیده توصیف میکند).
جدول  .2اصول طراحی نرمافزار استفاده شده در محیط الکترونیکی
 .0اصل توالی یا تسلسل( :2ارائه مطالب از ساده به پیچیده)؛
 .2اصل انسجام( :9حذف مطالب جذاب اما نامرتبط از قبیل موسیقی پس زمینه ،کلیپهای ویدئویی و  ....موجب
یادگیری بهتر میشود)؛
 .9اصل تغییرپذیری( :0تکالیف یادگیری به اندازه کافی از یکدیگر متفاوت باشند)؛
 .0اصل شخصیسازی( 1انتخاب تکالیف یادگیری بر اساس ویژگیهای فردی یادگیرنده)؛
 .1اصل مثالهای حل شده( :6ارائه مثالهای حل شده به همراه راهحل آنها)؛
 .6اصل استراتژی تکمیل( :1ارائه تکالیف کامل کردنی بخشی از راهحل را به یادگیرندگان ارائه میدهند تا آنها را
تکمیل کنند)؛
 .1اصل حشو( :2ارائه اطالعات زاید «غیر ضروری اضافی» به یادگیرندگان)؛
 .2اصل خودتوضیحی( :3یادگیرنده گامهای یک راهحل را از طریق مثالهای حل شده برای خود توضیح میدهد)؛
 .3اصل خود – سرعتی( :01واگذار کردن سرعت آموزش به یادگیرنده)؛

 .01اصل توجه دو نیمه زمانی( :00ارائه اطالعات به صورت همزمان و نه در دو زمان مختلف مثالً ارائه همزمان انیمیشن
با روایت)؛
 .00اصل توجه دو نیمه فضایی( :02ترکیب کردن منابع اطالعاتی مختلف در یک منبع یکپارچه)؛
 .02اصل عالمتدهی( :09متمرکز کردن توجه یادگیرنده بر روی جنبههای اساسی تکلیف یادگیری از طریق برجسته
کردن بخشی از تصویر)؛
 .09اصل وجهی( :00ارائه دو حالته متن شنیداری و روایت برای نمودارها در مقایسه با ارائه تک حالته فقط بصری
یادگیری بهتری را به دنبال دارد)؛

1. Van Merriënboer
2. Sequencing principle
3. coherence principle
4. variability principle
5. individualization principle
6. worked examples principle
7. completion – strategy principle
8. redundancy principle
9. self-explanation principle
10. self-pacing principle
11. temporal split-attention principle
12. spatial split-attention principle
13. signaling principle
14. modality principle
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 .00اصل سیالیت مؤلفه( 0عنصر)( :تمرین و تکرار بر روی یک یا چند جنبه از تکلیف یادگیری).

این مدل یک استراتژی طراحی را برای آموزش مهارتهای شناختی پیچیده توصیف
میکند .چندرسانهای آموزشی طراحی و تولید شده علوم تجربی با مبحث نور و
ویژگیهای آن ،با یک مقدمه متنی کوتاه جهت آشنایی با این مدل شروع میشود .در
ادامه محتوای طراحیشده مبتنی بر اصول چهاردهگانه به چهار واحد آموزشی کوچک
تقسیم میشود ،بهگونهای که هر کدام از واحدهای آموزشی کوچک به یک بخش خاص
از محتوا اختصاص داده شود .مدت زمان اختصاصیافته برای مطالعه هر واحد آموزشی
کوچک حدود  01دقیقه بود .آزمایش در  2جلسه حدوداً  0ساعته انجام شد ،که در هر
جلسه بین  0تا  21نفر دانشآموز بهصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گرفتند .این جلسات
در آزمایشگاه چندرسانهای که دارای  21سیستم رایانه و متصل به شبکه مدرسه بودند،
برگزار شد .زمانی که دانشآموزان وارد سایت رایانه میشدند بهصورت تصادفی هر کدام
برای استفاده از یکی از سیستمها تقسیمبندی شدند.
ابزار پژوهش شامل موارد ذیل بود:
پرسشنامه سنجش سطوح تعامل عناصر فرایند آموزشـیادگیری :این پرسشنامه بر
اساس مؤلفههای تعامل در شش مؤلفه تعامل در طیف لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم ،خیلی کم) با  61سؤال طراحی گردیده است که سؤاالت  0تا  01مخصوص مؤلفه
تعامل دانش آموز با دانش آموز ،سؤاالت  00تا  21مخصوص مؤلفه تعامل دانش آموز با
معلم ،سؤاالت  20تا  91مخصوص مؤلفه تعامل دانش آموز با محتوا ،سؤاالت  90تا 01
مخصوص مؤلفه تعامل محتوا با محتوا ،سؤاالت  00تا  11مخصوص مؤلفه تعامل معلم با
معلم و  10تا  61مخصوص مؤلفه تعامل معلم با محتوا میباشد .برای روایی پرسشنامههای
مورد استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان و از آلفای کرونباخ جهت تعیین ضریب
پایایی استفاده گردید .ضرایب پایایی به ترتیب عاملهای پرسشنامه ،1/66 ،1/12 ،1/61
 1/66 ،1/62 ،1/66و کل پرسشنامه  1/30به دست آمد .بهمنظور نمایش چگونگی ویژگی
نمونههای مورد مطالعه در حوزهی آمار توصیفی ،از شاخص مرکزی و پراکندگی (درصد،
میانگین ،میانه ،انحراف معیار و ترسیم جداول فراوانی) با هدف دستهبندی آزمودنیها از
نظر ویژگیهای مختلف و توصیف جامعهی آماری استفاده شد و برای آزمودن فرضیهها از
1. component-fluency principle
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تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد.

نتایج
یافتههای پژوهش حاضر برای سطح تعامل به شرح جداول ذیل است .پژوهش حاضر از
شش فرضیه تشکیل یافته است که یافتههای مرتبط با هر فرضیه در ذیل آن آمده است.
فرضیه اول :بین تعامل دانشآموز با دانشآموز در درس علوم تجربی پایه دوم

متوسطه اول در شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل دانشآموزـدانشآموز
منبع
پیش آزمون

SS
1/119

Df
0

MS
1/119

F
0/131

گروه

1/119

0

1/119

0/160

خطا

1/11

01

1/110

کل

020/332

11

η2

p
p<1/11

1/191

p<1/11

1/196

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهدهشده برای تفاوت
میانگین در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل
دانشآموزـدانشآموز بزرگتر از  1/11است ()p<1/11 ،F= 0/160؛ بنابراین نتیجه گرفته
میشود بین تعامل دانشآموزـدانشآموز در روش آموزشی مبتنی بر رایانه و روش
آموزشی به کمک رایانه در نرم افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد.
مقدار مجذور ایتا ( .)η2=1/196نشان میدهد که  9/6درصد از واریانس تعامل
دانشآموزـدانشآموز توسط عضویت گروهی تبیین میشود.

فرضیه دوم :بین تعامل دانشآموز با معلم در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه

اول در شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل دانشآموزـمعلم
منبع
پیش آزمون

SS
1/1111000

df
0

MS
1/1111000

F
1/12

گروه

1/111

0

1/111

9/06

خطا

1/131

01

1/112

کل

022/662

11

P
p<1/11
p<1/11

2

η

1/11
1/163

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت
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میانگین در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل

دانشآموزـمعلم بزرگتر از  1/11است ()p<1/11 ، F=9/061؛ بنابراین نتیجه گرفته
میشود بین تعامل دانشآموزـ معلم در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به
کمک رایانه در نرم افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد .مقدار مجذور

ایتا ( .)η2=1/163نشان میدهد که  6/3درصد از واریانس تعامل دانشآموزـمعلم توسط
عضویت گروهی تبیین میشود.
فرضیه سوم :بین تعامل دانشآموز با محتوا در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه

اول در شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل دانشآموز-محتوا
منبع
پیش آزمون

SS
1/1111202

df
0

MS
1/1111202

F
1/100

گروه

1/112

0

1/112

0/99

خطا

1/120

01

1/112

کل

029/016

11

P
p<1/11
p<1/11

η2
1/11
1/122

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت
میانگین در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل
دانشآموزـمحتوا بزرگتر از  1/11است ()p<1/11 ،F=0/99؛ بنابراین نتیجه گرفته
میشود بین تعامل دانشآموزـ محتوا در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به
کمک رایانه در نرم افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد .مقدار مجذور

ایتا ( .)η2=1/122نشان میدهد که  2/2درصد از واریانس تعامل دانشآموزـمحتوا توسط
عضویت گروهی تبیین میشود.
فرضیه چهارم :بین تعامل محتوا با محتوا در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول
در شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.
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جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل محتوا-محتوا
منبع
پیش آزمون

SS
1/111

df
0

MS
1/111

F
2/291

گروه

1/100

0

1/100

1/112

خطا

1/000

01

1/112

کل

001/122

11

p
p<1/11
p>1/11

2

η

1/111
1/013

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت
میانگین در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل محتوا

ـمحتوا کوچکتر از  1/11است ()p<1/11 ،F=1/112؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود بین
تعامل محتوا ـ محتوا در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در
نرم افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار مجذور ایتا (.)η2=1/013
نشان میدهد که  01/3درصد از واریانس تعامل محتوا ـمحتوا توسط عضویت گروهی

تبیین میشود.
فرضیه پنجم :بین تعامل معلم با معلم در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول در

شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل معلمـمعلم
منبع
پیش آزمون

SS
1/11

Df
0

MS
1/11

F
1/00

گروه

1/110

0

1/110

1/00

خطا

1/131

01

1/112

کل

021/112

11

p
p<1/11
p<1/11

η2
1/119
1/113

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت
میانگین در روش آ مورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل
معلمـمعلم بزرگتر از  1/11است ()p<1/11 ،F=1/001؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود بین
تعامل معلمـ معلم در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در نرم
افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد .مقدار مجذور ایتا (.)η2=1/113
نشان میدهد که  1/3درصد از واریانس تعامل معلمـمعلم توسط عضویت گروهی تبیین
میشود.
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فرضیه ششم :بین تعامل معلم با محتوا در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول در

شیوه یادگیری  CBIو  CAIتفاوت معنیداری وجود دارد.

جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس برای تعامل معلمـمحتوا
منبع

MS
1/111

F
0/090

پیش آزمون

SS
1/111

df
0

1/199

گروه

1/1111132

0

1/1111132

خطا

1/116

01

1/112

کل

022/323

11

p
p>1/11
p<1/11

2

η

1/120
1/110

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت
میانگین در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در تعامل معلم
ـمحتوا بزرگتر از  1/11است ()p<1/11 ،F= 1/199؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود بین
تعامل معلمـمحتوا در روش آمورشی مبتنی بر رایانه و روش آموزشی به کمک رایانه در
نرم افزار درس علوم تجربی تفاوت معناداری وجود ندارد .مقدار مجذور ایتا (.)η2=1/110
نشان میدهد که  1/0درصد از واریانس تعامل معلمـمحتوا توسط عضویت گروهی تبیین
میشود.

بحث و نتیجهگیری
وجود تعامل و شکلگیری انواع تعامالت در فرایند یاددهی -یادگیری بهویژه در آموزش
متوسطه یک امر حیاتی و انکارناپذیر است و توجه و بهکارگیری صحیح و مداوم آن
موجب افزایش کیفیت برنامههای آموزش مبتنی بر رایانه میشود؛ بنابراین در کنار توسعه
کمی این روش ،توسعه کیفی آن نباید فراموش شود .در دهه اخیر بعضی از دانشگاهها و
مؤسسات آموزشی کشور جهت برگزاری دورههای آموزش مبتنی بر رایانه و الکترونیکی
اقداماتی را انجام دادهاند .از آنجایی که برگزاری این دورهها نیازمند سرمایههای مالی و
انسانی زیادی میباشد ،اجراکنندگان و شرکتکنندگان در این دورهها انتظار دارند نسبت
به هزینه صرف شده اثربخشی الزم را در زمینه یادگیری داشته باشند .این امر محقق
نخواهد شد جز با توجه به عوامل مؤثر در یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی ،که
یکی از عوامل اساسی آن توجه به وجود تعامل در برنامههای آموزشی است .برقراری
تعامالت نیز در صورتی امکانپذیر است که ابزارهای آن برای استفاده در دسترس باشند
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و معلمان و دانشآموزان بتوانند از آنها استفاده کنند .در این راستا پژوهش حاضر نیز به
بررسی سطح تعامل میان عناصر سهگانه آموزش (دانش آموز ،معلم ،محتوا) در برنامهی
مقایسه اثربخشی دو شیوه یادگیری  CBIو  CAIپرداخت تا به آگاهیهایی در زمینه
میزان برقراری تعامالت و اشکال و انواع این تعامالت دست یابد و با مشخص شدن
محدودیتها و مشکالت در این حوزه مورد مطالعه ،زمینه و راه را جهت رفع و اصالح
آنها هموار نماید؛ بنابراین نتیجه نهایی چنین پژوهشهایی میتواند افزایش و بهبود
کیفیت دورههای آموزش الکترونیکی را در بر داشته باشد .از بین سه عنصر دانش آموز،
معلم و محتوا ،عنصر محتوا در یادگیری الکترونیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تعامل دانش آموز و معلم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است .یکی از فرضیات اصلی
این پژوهش بررسی تعامل محتوا ـ محتوا است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین دو روش آموزشی مبتنی بر رایانه و روش
آموزشی به کمک رایانه در نرم افزار درس علوم تجربی از بین انواع و سطوح مختلف
تعامل تنها در تعامل محتواـمحتوا تفاوت معنادار وجود دارد و روش آموزش به کمک
رایانه در تعامل محتواـمحتوا بهتر از روش آموزش مبتنی بر رایانه بود و این نتیجه اهمیت
تعامل محتوا ـ محتوا را نشان میدهد .ما میتوانیم دورهای را تصور نماییم که در آن ،محتوا
قادر است بهطور خودکار درون دادهای حسی مختلف را اخذ نموده و خود را به روز
درآورد و پس از آنکه تغییرات به وجود آمده در آن به حد قابل قبولی رسیدند،
دانشآموزان و معلمان را مطلع سازد (گریسون و اندرسون .)2111 ،آنچه محیطهای
آموزشی سنتی را از محیطهای آموزش الکترونیکی جدا میکند ،تعامل محتوا با محتوا
است .در عین اینکه یادگیرنده و معلم بهعنوان دو مؤلفه اصلی محیطهای یادگیری
محسوب میشوند که تعامل بین آنها چه در محیط آموزش سنتی و چه در آموزش
الکترونیکی نقش اساسی در کسب یادگیری معنادار ایفا میکند ،با این حال تعامل محتوا با
محتوا دریچهای جدید بر روی یادگیرنده میگشاید .محیط آموزش الکترونیکی علیرغم
وجوه اشتراکی که با محیط آموزش سنتی دارد؛ اما به لحاظ تفاوت از لحاظ امکان
دسترسی هر زمانی ،نحوه دریافت تکالیف و فعالیتها ،امکان دسترسی به منابع و امکان
ارتباطی آن از یک طرف و از طرف دیگر تغییر پارادایم یادگیری مبنی بر فعال کردن
یادگیرنده در یادگیری خود ،ارتباط و تعامل اساتید و یادگیرندگان را از حساسیت و
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اهمیت دوچندانی برخوردار میسازد .با توجه به طرح واره های مفهومی که در ذهن
یادگیرندگان مختلف شکل میگیرد ،تعامل محتوا با محتوا در محیطهای الکترونیکی از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
هاویشر و پمبرن )0331( 0و جیانگ تینگ )2111( 2موفقیت دورههای آنالین را به
ارزش بحث مربیان بر روی محتوا ربط دادند و میزان درک و یادگیری یادگیرندگان را به
مقدار بحث و گفتگوهای آنها با معلمان مربوط کردند .این نشاندهنده اهمیت بحث و
گفتگوی معلمان بر محتوای محیط آموزش الکترونیکی است .تعامل محتوا با محتوا
یادگیری ر ا تسهیل نموده و تعامالت سایر عناصر نظام آموزش الکترونیکی از آن سرچشمه
میگیرد  .ساختار محتوا بر تعامل محتوا با سایر عناصر نظام آموزشی تأثیر میگذارد .بسته به
اینکه محتوا دارای ساختار قوی و یا ضعیف باشد میزان تعامل محتوا با سایر عناصر
آموزشی متفاوت خواهد بود (فردانش .)0929 ،علوم دارای ساختار ضعیف تعامل بین
عناصر بیشتری را طلب میکند .توالی بخشی محتوا یکی از مهمترین مکانیزم ها برای
یادگیری بهتر است .پویایی سطح دشواری مفاهیم موجود در محتوا بر تعامل محتوا با محتوا
تأثیر دارد .سطح دشواری محتوا ثابت نیست ،بلکه مفاهیم هر محتوای یادگیری برای
یادگیرندگان با تواناییهای مختلف دارای سطوح دشواری و تعامل مختلفی است .تعامل
محتوا با محتوا بر درک و فهم دانش آموزان از مطالب دشوار تأثیر گذار است (حسینی و
کاردان.)0932 ،
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