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مقدمه

پیشرفت هر جامعهای با توان آموزشی آن جامعه ارتباط مستقیم و تنلاتنلی دارد و میزان دستیابی
داند آمدوزان بده اهددا

آموزشدی مشدخر ،کدارآیی سیسدتم آموزشدی را مشدخر مدینمایدد.

روشهای آموزش سنتی 6که در آنها مع م تنها ارایه دهنده اطالعات و دانسدتههدا؛ و داند آمدوزان
پذیرنده غیرفعال آنهاست؛ برخاسته از نلاهی تک بعددی بده آمدوزش اسدت کده وآیفده آمدوزش و
پرورش را تنها انتقال دان

به دان آموزان میداند .در روشها و آموزشهدای ندوین کده بدر فعدال

بودن دان آموزان و رشد همه ابعاد وجودی آنها تأکید میشود ،آموزشدهنده نه فقط انتقالدهنده
دان د  ،ب کدده تسددهیلکننددده فرآینددد آمددوزش و رشددد ویوگددیهددای شددناختی ،عدداطفی و رفتدداری
دان آمدوزان اسدت ( .)Jafari Kokhalo & Ali Hamidi, 2008در اواخدر سدال « 6991الیدوت
میسی » اآهار داشت که «یادگیری الکترونیکی عبارت اسدت از اسدتفاده از فدنآوری شدبکه بدرای
طراحی ،تحویل ،انتخاب ،اداره و توسعه یادگیری» .هورتون 4بدا اشداره بده وجدود تعداریف پیچیدده
فراوان از یادگیری الکترونیکی ،تعریف سادهای را برمیگزیند« :یادگیری الکترونیکی عبارت است
از کاربرد فنآوریهای اطالعاتی و رایانهای برای خ ق تجربه یادگیری» .کالرک و مایر 1یادگیری
الکترونیکی را به عنوان آموزش ارایده شدده از طریدق دیسدک ندوری ،اینترندت یدا اینتراندت بدا ایدن
ویوگیها تعریف میکنند :گنجاندن محتوای مرتبط با هدد

یدادگیری؛ اسدتفاده از روش تعدام ی،

مانند کاربرد مثال و تمرین برای کمک بده یدادگیری؛ اسدتفاده از عناصدر رسدانهای مانندد واهههدا و
تصاویر برای ارایه متن و روشها؛ و ایجاد دان

نو و مهارتهدای مدرتبط بدا هدد هدای یدادگیری

فردی یا مربوط به بهبود کارآیی سازمانی (.)Babaie, 2010
استفاده از محیطهای چندرسانهای 1با امکان انتقال اطالعات به صدورت صدوت ،تصدویر ،مدتن،
نقاشی و با استفاده از اصول طراحی وب موجد ایجداد عالقده و انلیدزه در یادگیرنددگان گردیدده
است .انعطا پذیری در طراحی محتوا ،تعام ی بودن ،استفاده از مشارکت گروهی ،انفرادی ساختن
آموزش و یادگیری مستقل از دیلر مزایدای اسدتفاده از یدادگیری الکترونیکدی اسدت کده بدا فدراهم
آوردن تصاویر زیبا ،گرافیک و صددای جدذاب ،انلیدزه یدادگیری بدرای مخاطد

را چنددین برابدر

1. Traditional education
2. Elliot Missy
3. E-learning
4. Horton
5. Clarck & Mayer
6. Multimedia environments
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نموده است .همچنین ،با استفاده از این وسی ه ،مع م تنها منبدع انتقدال داند

نبدوده ،ب کده نقد

وی

تسهیل امر آموزش میباشد .بر همین اساس ،بسیاری از نظا های آموزشی در دهههدای اخیدر سدعی
کرده اند با ورود و کداربرد ایدن تکنولدوهی جدیدد ،یدادگیری را بدا کدمتدرین زمدان بهبدود بخشدند
(.)Fahimi, 2001
از نظدر بکدر ()Becker, 1991, cited in Sheikhzadeh & Mehr Mohammadi, 2004
رایانهها نق های گوناگونی را در مددارس بدازی مدیکنندد .آنهدا بدرای تددری
مطال

و تسدهیل مطالعده

دشوار و همچنین ،در ایجاد فرصتهایی برای دان آمدوزان در زمینده اسدتفاده از فدنآوری

کمک میکنند و ابزارهایی سودمند برای اجرای تکالیف مدرسهای هستند.

یددادگیری الکترونیکددی یکددی از روشهددای جدیددد آموزشددی مبتنددی بددر فددنآوری اطالعددات و
ارتباطات است که با محور قرار دادن انسدان بده عندوان یادگیرندده فعدال ،مدیتواندد تمدامی اشدکال
آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سدازد و بده چدال

حاصدل از میدزان

تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشدی کدافی پایدان دهدد (.)Mills et al., 2009
دامنه کاربردهای آموزشی فنآوری اطالعات بسیار وسیع اسدت .در یدک طدر
بسیار محدود است که عمدتاً بر پایده روشهدای سدنتی قدرار دارد و در طدر
اساسی در رویکردهای تدری
در نمای

آن ،فعالیدتهدای
دیلدر آن ،تغییدرات

قرار میگیرد .به عنوان مثال ،بعضی از مع مان از وایدتبدرد تعدام ی

دادن محتوا و نظریات در مباحث کالسی به روش سنتی استفاده میکنندد ،در حدالی کده

مع مان دیلر اجازه میدهند دان آموزان برای نشان دادن نمایشنامههدایی کده خودشدان طراحدی و
فی مبرداری کردهاند ،در کالس از ایدن وسدی ه اسدتفاده کنندد .مطالعدات نشدان مدیدهدد مدؤثرترین
کاربرد فنآوری اطالعات آن است که مع م و برنامههای نر افزاری ،فهم و فکدر داند آمدوز را بده
چال

میکشاند و این کار از طریق شرکت تمامی داند آمدوزان در بحدث کالسدی بدا اسدتفاده از

وایت برد تعام ی و یا کار دان آموزان با رایانده بده صدورت فدردی و گدروههدای دو نفدره صدورت
میگیرد .اگر مع م مهارت سازماندهی دان آموزان را بر مبنای فعالیدتهدایی مبتندی بدر فدنآوری
اطالعات داشته باشد ،آنگاه کارآیی کالسی و فردی دان آموزان میتواندد بده مدوازات هدم مؤثر
باشد (.)Ghafari, 2009
در آمدوزش الکترونیکی بر خال

آموزش سنتی محوریت بر خودآموزی دان آمدوز اسدت و

در واقع دان آموز محور میباشد .روش تددری

مدبتنی بر فنآوری اطالعات و ارتباطات به مع دم
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و دانددد آمددوز کدددمک مددیکنددد تدددا در اتدددخا یدددک روش یادگیرنددده محددور فعالیددت کننددد
) .(Hadjerrouit, 2010آموزش مبتندی بددر وب بدده خداطر داشدتن تعامدل پویدا ،مقددار زیدادی از
اطالعات را از طریق تعامالت گوناگونی که باعدث ایجداد یددک مددحیط اکتشدافی بدرای فراگیدران
میشود ،ارایه میدهد و همچنین ،فدرصتهای زیادی را برای فراگیران فدراهم مدیکند تا به کشف
و یافتن بدپردازند و چیزهایی را بدر اساس نیازهای خود یاد بلیرند .هدمچندین ،فراگیدران مدیتوانندد
برای رسیدن به اهدا
خود پی

مورد نظرشان ،مسیرهای یادگیری انفرادی ایدجاد کددنند ،مطدابق بدا سدرعت

بروند و بده اندازه ندیازشان اطدالعات اضدافی بازیدابی کددنند .در واقددع ،آمدوزش سدنتی،

تبدیل به کدشف اطدالعات شده است .آموزش مبتنی بر فنآوری اطالعدات و ارتباطدات بده خداطر
داشتن برنامه زمانی انعطا پذیر ،این امکان را به فراگیران مدیدهد کدده محتدوای دوره را از طریدق
شبکه رایانهای در هر زمدان و مدکانی مطالعه کدنند (.)Zarei Zavaraki, 2008
به بداور روکر و اندرسون ،6شیوههای آموزش مبتنی بدر وب باید انعطا پدذیری شدناختی را در
دان آموزان گسترش دهد و آنان درک کنند که برای هر سؤال الزاماً یک جدواب صدحیح وجدود
ندارد .به عقیده آنها شیوههای آمدوزش مددبتنی بددر وب بدداید بددر مددسأله محدوری تأکیدد کددند و
فدرصتهای تعامل در شکلهای مخت ف را برای دان آموزان ایجاد کند (.)Seraji, 2007
به عقیده هولمز و بهان  ،اصطالح فنآوری اطالعات ،فنآوریهای نوین مانندد رایانده ،فکد ،
میکروالکترونیکها ،ارتباط از راه دور و ندیز فنآوریهای قدیمیتر نظیر نظا های بایلدانی اسدناد،
ماشدینهددای محاسددباتی مکددانیکی ،چددا و حدددکاکی را دربدددرمدددیگیدرد .البتدده ،ندددباید فددنآوری
اطدالعات را مدعادل اینترنت یا رایانه دانست .اینترنت و رایانه ،فنآوریهایی با قاب یت باال و اصدوالً
یک ابزار هستند ،در حالیکه فنآوری اطالعات یک اندیشه ،یک فرهنگ و یدک جریدان فکدری
اثرگذار است .یادگیری الکترونیکی به آن نوع از یادگیری اطالق مدیگردد که در محیط شبکه بده
وقوع میپیوندد و در آن مجموعهای از فنآوریهای چند رسانهای ،فرارسدانهای و ارتباطدات از راه
دور به خدمت گرفته میشوند .اینترنت ،محور اساسی تحدولی اسدت کده یدادگیری الکترونیکدی را
بهوجود آورده اسدت .یدادگیری الکترونیدک ،از طریدق ابزارهدای الکترونیکدی و بدا بهدرهگیدری از
ارتدباط شدبکهای صورت میگیرد (.)Zarei Zavaraki, 2008

1. Rouker & Anderson
2. Holmes & Behan
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در این رویکرد برای ارایه محتوا ،از عناصر اطالعاتی با فرمتهای متفاوت نظیر متن ،ویددیو ،صددا،
انیمیشن ،گرافیک و محیطهای مجازی یا شبیهسازی شده اسدتفاده مدینمایدد .کدامپیوتر نده تنهدا در
ضمن فرآیند یادگیری بازخورد فوری فراهم مدیآورد ،ب که بددازخورد فدوری از نتدایج یدادگیری،
برای یادگیرنده و مع م نیز تدارک میبیند .بسته به اینکه دان آموزان چلونه عمل میکنند ،مع دم
میتواند بفهمد که مواد آموزشی به درستی کارشان را انجا میدهند یددا ندده و بدر اسداس نتدایج بده
دست آمدده اصددالحات الز را در مددورد مدواد آموزشدی بده عمدل آورد (Hergnan & Olson,

).2003
محتواهای الکترونیکی این فرصدت را بدرای فراگیدران فدراهم مدیکنندد تدا در مدواردی مانندد
شرکت در یادگیری ،روش به کارگیری ابزار ،زمان الز برای یادگیری ،میزان و سطح یادگیری،
محل یادگیری و فرد یاددهنده تصمیم بلیرندد ( )Shahamat, Kadivar & Farzad, 2008و بده
این دالیل انلیزه باالیی برای یدادگیری دارندد .بدهکدارگیری ندر افدزار آموزشدی در محدیطهدای
یادگیری راه مناس

و الز برای کشف و دسترسدی بده مندابع اطالعداتی در جهدت آمداده سدازی

فراگیرنددگان بدرای زنددگی آیندده اسدت .کیفیدت آمدوزش بده بهدرهگیدری مناسد

و مسدتمر از

نر افزارهای آموزشی در کالس درس بستلی دارد .برنامههای نر افزاری آموزشی غالباً به وسدی ه
مع مان و تیمهای هماهنگکننده در مدرسه و با استفاده از ضوابط و معیارهای خاص نر افزارهای
آموزشی کنترل مدیشدوند .کداربردیتدرین جنبده ندر افزارهدای آموزشدی ،یدادگیری ،سدهولت و
دسترسی آسان فراگیر به محتوا است .فراگیرنده با به کارگیری برنامههای ندر افدزار آموزشدی در
محور یادگیری قرار میگیرد و با محیط خود تعامل پیدا میکند .برنامدههدای ندر افدزار آموزشدی
پشتیبان فرآیند یاددهی یادگیری و یکی از عوامل اص ی رشد و خالقیت و تغییر رفتار فراگیدر در
محیط یادگیری به حساب میآیند .فراگیرندگان با استفاده از برنامه نر افزارهای آموزشی تواندایی
درک پدیده و تولید تازه را به دست خواهند آورد .این امر ،به معنای یدادگیری معندادار و تربیدت
شهروند برای جامعه اطالعاتی است ( .)Kafashi, 2009بدر همدین اسداس ،بسدیاری از نظدا هدای
آموزشی در دهههای اخیر سعی کردهاند با ورود و کاربرد تکنولوهیهدای ندوین ،یدادگیری را بدا
کمترین زمان ،بهبود بخشند (.)Fahimi, 2001
یکی از پووه هایی که در زمینه روشهای کداربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندد
یاددهی -یادگیری انجا شده ،تحقیقی است که توسط نوروزی ،زندی و موسیمددنی (Norouzi,
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) Zandi & Mosamadani, 2008انجدا شدده اسدت .در ایدن تحقیدق تددأکید شددده اسدت کده
روشهای کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش تنوع بسیار وسیعی دارند .ایدن تحقیدق
روشهای شناسایی شده را در

گروه طبقهبندی مدیکندد کده عبارتندد از :بدازیهدای آموزشدی،

بددازیهددای ماجراجویاندده ،نددر افزارهددای چنددد رسددانهای کمددک مع ددم ،نددر افزارهددای چندرسددانهای
خودآموز ،شبیهسازیها ،کتابهای الکترونیکی ،دایرهالمعدار  ،واههپدرداز ،بددرنامههدای خیدره و
بازیابی اطالعات ،برنامههای نمدای

و ارایده اطالعدات ،نشدر رومیدزی ،طراحدی بده کمدک رایانده،

پستالکترونیکی ،مرور و جستوجو از طریق اینترنت ،آموزش گروهی مبتنی بر اینترنت ،گروههدا
و انجمنهای اینترنتی ،تاب وهای مباحثه ،یادگیری الکترونیکی ،زبانهای برنامهنویسی ،نر افزارهدای
گرافیکی ،نر افزارهای تولید محتوای آموزشی چندرسانهای ،پووه

انفرادی و پووه

بددارو ،مارکمددان و روس ( )Barrow, Markman & Rouse, 2009در پووهددد

گروهی.
خددود بدده

بررسی مزایای آمدوزش بدا کددامپیوتر در درس ریاضدیات پرداخددتهاندد .نمونده بررسدی فدوق 6111
دان آموز بود که از  61مدرسه سه شهر بزرگ در آمریکا انتخاب شددده بددودند .نتدایج حداکی از
آن بود که عم کرد دان آموزان گدروه آزمدای

(تع دیم دیدده در آزمایشدلاه کدامپیوتر) بده نحدو

بارزی بهتر از گروه گواه (تع یم دیدده بده روش سنتی) بود.
پووه

دیلری توسط دریاکولو ،بویوکوزتدورک و اوزچیندر (Deryakulu, Buyukozturk

) & Ozcinar, 2010تحت عنوان «پی بیندی موفقیدت داند آمدوزان بدا روش تددری
اطالعات و ارتدباطات هدمراه با سبکهای مخت ف یادگیری» ،در ترکیه انجدا شدد .هدد

فدنآوری
اصدد ی

ایدن مدطالعه پی بینی پیشرفت و موفقیت دان آموزان به وسی ه فدنآوری اطددالعات و ارتددباطات
همراه با سبکهای مخت دف یدادگیری بدود .تجزیده و تح یدل آمداری حداکی از رابددطه مثبدت بددین
پیشرفت تحصی ی و روش تدری

با فنآوری اطدالعات و ارتباطات بود.

مطالعهای که توسط هاگز و آتول ( )Hughes & Attwell, 2007انجا شد چارچوبی را برای
ارزشیابی یادگیری الکترونیکی فدراهم سداخت کده مبتندی بدر تدأثیر پدنج دسدته متغیدر بدر اثربخشدی
برنامههای یادگیری الکترونیکی به این شرح میباشدد :متغیرهدای مربدوط بده یادگیرندده ،متغیرهدای
محیط یادگیری ،متغیرهای مربوط به فنآوری ،متغیرهای زمینهای و متغیرهدای آموزشدی کده بدرای
ارزشیابی تمامی مؤلفه های مهم ساختار یادگیری الکترونیکی به کار میرود .ابعداد و عناصدر اصد ی
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این اللو شدامل مقاصدد و اهددا
تعامل ،سنج

برنامده ،محتدوای دوره ،چلدونلی طراحدی محدیط دوره ،میدزان

و ارزشیابی از یادگیری فراگیر ،میزان حمایت از آنها و پیامدها میباشد.

تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده در این زمینه نیز اکثدراً حداکی از مفیدد بدودن ایدن ابدزار در
ایجاد یادگیری بهتر و صرفهجویی در زمان و وقت مع م و یادگیرندده بدوده اسدت .بده طدور مثدال
میتوان بده تحقیدق شدیخ زاده و مهرمحمددی )(Sheikhzadeh & Mehr Mohammadi, 2004

اشاره کرد .این تحقیق ،با عنوان «ساخت نر افدزار آموزشدی ریاضدی ابتددایی بدر اسداس رویکدرد
میزان اثربخشی آن» ،انجا گرفت .نتایج نشان دهنده تدأثیر آمدوزشهدای

سازندهگرایی و سنج

رایانهای بر ارتقای پیشرفت تحصی ی دان آموزان نسبت به آموزشهای معمول مدارس (آموزش
به شیوه سنتی) بود.
مطالعات دیلر نشان میدهند که استفاده از فنآوریهای نوین در آموزش سنتی ،به افدزای
اثربخشی یادگیری میانجامد .از جم ه تغییرات ایجاد شده در آمدوزشهدای سدنتی ت فیدق شدده بدا
فنآوری میتوان از تغییر نلرش دان آموزان ،افزای
اعتماد به نف

مشارکت و تعامل و هدمچندین ،بداال رفدتن

داند آمدوزان یداد کدرد ( .)Domense, 2003در تحقیقدی کده توسدط المخالفدی

( )Almekhlafi, 2006انجا گرفت 3 ،دان آموز در دو گروه آزمای
که گروه کنترل بدون استفاده از رایانه و گروه آزمای

و کنترل قدرار گرفتندد

با استفاده از آن به یادگیری زبان انل یسی

پرداختند .نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معنادار میان این دو گروه و به سود گروه آزمایشی بود.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد که گروه آزمای

انلیزه بیشتری برای یادگیری زبان انل یسی نسدبت

به گروه کنترل داشتند.
چان کوندگ و چدو ( )Chuan Kung & Chuo, 2002در تحقیقدی کده انجدا دادندد ،تدأثیر
شبکههای اینترنتی را در یادگیری بخ های مخت ف زبان انل یسی از قبیل مکالمه ،درک مط

،

نوشتن ،نحوه بیان و ساختارهای گرامری مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که استفاده
از این امکانات میتواند یادگیری را در بخ های مخت ف زبان انل یسی و به طور ک ی یدادگیری
زبان انل یسی افزای

دهد .الکهاتنی ( )Al-Kahtani, 2001نیز در تحقیق خدود کده در دانشدلاه

عربستان انجا داد ،تأثیر استفاده از کامپیوتر و نر افزارهای آموزشی را به عنوان یک ابزار کمکی
در آموزش زبان انل یسی مورد بررسی قرار داد و در نتایج خود عنوان کرد که این ابزارها موج
صرفهجویی در زمان تدری

و افزای

یادگیری این درس در دان آموزان شده اند .دال کلفسونی
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( )Dela Cal-Fasoni, 2001نیز تدأثیر کداربرد کدامپیوتر و اینترندت را در یدادگیری درس زبدان
انل یسی مورد بررسدی قدرار داد و بده ایدن نتیجده رسدید کده ایدن ابدزار باعدث افدزای

یدادگیری

دان آموزان میشود ،همکاری و مشارکت را در بین آنها باال میبرد و مهارتهای زبانی آنان را
به ویوه در خصوص ت فظ صحیح ک مات افزای

میدهد.

کندراسو ( )Kendra Sue, 2001نیز با بررسی تأثیر برنامههای کامپیوتری در یدادگیری درس
زبان انل یسی به این نتیجه رسید که نر افزارهای کامپیوتری و منابع کدامپیوتری مدیتوانندد باعدث
افزای

یادگیری زبان انل یسی شوند .توانایی واههپردازی کامپیوتر به دان آموز فرصت میدهدد

تا بر آنچه سعی دارد بلوید؛ تمرکز داشته باشد ،بدون آن که کنددی در نوشدتن ،پداک کدردن و
تصحیح مطال

یا جسدتوجدوی واهه در فرهندگ لغدت موجد

فرهنگ لغت موج

دلسدردی او شدود .وجدود اندواع

میشود دان آموز دسترسی صحیح و کامل بده لغدات و معدانی آنهدا داشدته

باشد که این خود در یادگیری معانی لغات و عبارات به دان آموز کمک فراوانی مینماید.
شهامت و شهامت ( )Shahamat & Shahamat, 2016در پووهشی با هد

بررسی فنآوری

آموزشی در روشهای تدری

آموزش زبان انل یسی در دانشلاههای دولتی و آزاد شیراز؛ بده ایدن

نتیجه دست یافتند که تدری

زبان انل یسی با استفاده از فنآوری آموزشدی در انلیدزه دانشدجویان

نسبت به یادگیری مؤثر بود و تفاوتی معنادار بین استفاده از فنآوری آموزشی در دانشلاه دولتدی و
آزاد وجددود دارد .دانشددلاه آزاد در کددالسهددای درس زبددان انل یسددی بیشددتر از سدیدی ،اینترنددت،
آزمایشلاه زبان ،دستلاه چاپلر و اسکنر استفاده میکند تا دانشلاه دولتی .یزدانی ،حسدینینسد و
فرنیا ( )Yazdani, Hossini Nasab & Farnia, 2014تأثیر آموزش به کمدک رایانده در مقایسده
با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انل یسی سال دو دبیرستانهدای دخترانده تبریدز را بررسدی
کردند .آنها به این نتیجه دست یافتند که آموزش به کمک رایانه بر یادگیری زبان انل یسی (دستور
و ساختار جمالت ،مهارتهای نوشتاری ،درک مط
با توجه به مطال

و لغات و اصطالحات) مؤثر است.

کر شده ،سؤال اص ی این پووه  ،این است که آیا آمدوزش زبدان انل یسدی بده

روش الکترونیکی میتواند یادگیری داند آمدوزان را بهبدود بخشدد و نسدبت بده روشهدای سدنتی
تدری

از این نظر برتری داشته باشد .لذا ،با توجه به ایدنکده تحقیقدی در ایدن زمینده در شهرسدتان

خوی انجا نلرفته است ،برای نیل به این منظور به بررسی و مقایسه نتایج حاصل از اسدتفاده از ایدن
دو روش پرداخته شد و این فرضیههای پووهشی تدوین گردید.
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 .6بین میزان مهارت نوشتن دان آموزان در آموزش سنتی و آموزش الکترونیک تفداوت وجدود
دارد.
 .بین میزان مهارت گوش دادن دان آموزان در آموزش سنتی و آمدوزش الکترونیدک تفداوت
وجود دارد.
 .بین میزان مهارت خوانددن داند آمدوزان در آمدوزش سدنتی و آمدوزش الکترونیدک تفداوت
وجود دارد.
 .4بین میزان مهدارت صدحبت کدردن داند آمدوزان در آمدوزش سدنتی و آمدوزش الکترونیدک
تفاوت وجود دارد.
روش

روش این تحقیق با توجه به موضوع ،اهدا

و فرضیهها ،نیمه تجربی یا شبه آزمایشی است .جامعه

آماری آن متشکل از دان آموزان دختر سال سو متوسطه شهرستان خوی مشدغول بده تددری

در

سال تحصی ی  6 9 -94در شهر خوی به تعداد  6611نفر میباشد .حجم نمونه برابر با  44نفدر بدود.
نمونهگیری به صورت تصدادفی سداده چندمرح دهای صدورت گرفدت؛ یعندی ،از بدین  61دبیرسدتان
دخترانه این شهرستان ابتدا به صورت تصادفی ساده یک دبیرستان و از کالسهای موجود دبیرستان
دو کالس

نفری به صورت تصادفی انتخاب شدند .سدپ  ،از بدین ایدن دو کدالس ،بده صدورت

تصادفی ساده یک گروه به صورت سنتی و یک گدروه بده صدورت الکترونیکدی تددری

صدورت

گرفته است.
روش تدری

الکترونیک استفاده از یک نر افزار جامع آموزش زبان انل یسی Learn to Speak

 Englishمیباشد که یکی از با سابقهترین و شاید بتوان گفدت بهتدرین ندر افزارهدای آمدوزش زبدان
انل یسی است .این نر افزار با روشهای استاندارد به آموزش زبان انل یسی میپدردازد و بدر اسداس
تمرین و تکرار است .این نر افزار شامل آموزش معنای لغات ،گرامر و مکالمه زبان انل یسی اسدت
و آزمونها شامل مهارتهای گوش دادن ،نوشتن ،خواندن و صحبت کردن میباشد.
در این پووه

تدری

زبان انل یسدی در گدروه اول بده همدان شدیوه کتدابمحدور رایدج در نظدا

آموزشی ایران و درگروه دو از این نر افزار استفاده شده است .مقدمات کار از مهدر مداه شدروع و
دو پی آزمون الز اخدذ گردیدد .هدر دو گدروه ابتددا بدا کدامپیوتر و ندر افزارهدای الز هدمچدون
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جستوجوگرها و همچنین ،اجرای نر افزارهای الز به مددت یدک مداه آمدوزش دیدندد و سدپ
نر افزار مورد استفاده صرف ًا برای گروه تددری
ش

الکترونیدک مدورد اسدتفاده قدرار گرفدت و حددود

ماه؛ یعنی ،تا آخر اسفند ماه ادامه یافت و نهایتاً پ آزمون گرفته شد.

پیشرفت تحصی ی دو گروه آزمودنی توسط نمرهای که آزمودنیها از آزمون مع م سداخته (مبتندی
بر مفاهیم دروس ارایه شده در کت

درسی زبان انل یسی در چهار بعد) به دست آوردند ،محاسبه

شد .آزمونهای دو گروه یکسان بودندد و بدرای مهدارت شدنیدن از آزمایشدلاه سدایت  Randallو
برای مهارت خواندن و نوشتن از سایت  ReadTheory.orgو برای مهدارت صدحبت کدردن نیدز از
سایت  talkenglish.comاستفاده شد .در تما مدت آزمون ،سعی شد که اثدر اسدترس و فشدار بدر
روی دان آموزان به حداقل میزان ممکدن برسدد و داند آمدوزان در نهایدت آرامد

و بده دور از

هرگونه استرس ،آزمون خود را انجا دهند .ابزار گردآوری اطالعات ورقدههدای امتحدانی بدود کده
توسط دبیر زبان که برای هر دو کالس یکسان بود ،تنظیم شده بودندد .روایدی سدؤاالت امتحدانی بدا
مشورت استادان موضوعی بررسی و تأیید شد .پایایی پرسد نامدههدا نیدز بدا اعمدال ضدری آلفدای
کرونباخ حدود  1/91برآورد شد.
برای محاسبه شاخرهای مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی و جهدت تعمدیم نتدایج بده جامعده
آماری از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شده است.
یافتهها

در این بخ

اطالعات و دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمدون  tدو گدروه مسدتقل مدورد

بررسی قرار گرفتند.
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جدول  .7شاخصهاي آمار توصیفی پیش آزمون مهارتهاي چهارگانه گروه كنترل و آزمایش

متغیر

تعداد

گروه
کنترل

نوشتن

آزمای
کنترل

گوش دادن

آزمای
کنترل

خواندن

آزمای
کنترل

صحبت کردن

آزمای

میانگین

انحراف استاندارد

6 / 1

/ 16

6 /1411

/9 916

66/1 1

/ 3 61

66/1363

/46411

3/4141

/11 6

3/1111

/911 1

66/1 14

/19911

6 /1111

/411

در جدول  ،6شاخرهای آمار توصیفی پی آزمون برای مهارتهدای چهارگانده نوشدتن ،شدنیدن،
خواندن و صحبت کردن آمده است .طبدق اطالعدات ایدن جددول ،میدانلین در دو گدروه کنتدرل و
آزمای

قبل از آزمون تقریباً یکسان بوده است.

فرضیه اول :بین میزان مهارت نوشتن دان آموزان در آموزش سنتی و آمدوزش الکترونیدک تفداوت
وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل نمرات مهارت نوشتن در دو گروه كنترل و آزمایش

گروه

تعداد

کنترل
آزمای

میانگین

انحراف استاندارد

6 /4111

/9161

61/1 1

6/41 1

t

سطح معنیداري

- 1/411

1/111

طبق جدول  ،با بررسی دادههای مربوط بده مهدارت نوشدتن داند آمدوزان در دو گدروه کنتدرل و
آزمای

مشخر میگردد که میانلین نمدرات مهدارت نوشدتن در گدروه کنتدرل برابدر بدا  6 /41و

انحرا

اسدتاندارد  6/41اسدت .بدا

استاندارد  /91و در گروه آزمدای

توجه به اختال

برابدر بدا  61/1و انحدرا

میانلینها و همچنین ،سطح معنیداری آزمون ( )1/111میتوان نتیجه گرفت کده
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بین میزان مهارت نوشتن در آمدوزش سدنتی و آمدوزش الکترونیدک تفداوت وجدود دارد و در کدل
میانلین نمره در گروه آزمای

بیشتر از گروه کنترل است.

فرضیه دوم :بین میزان مهارت گوش دادن داند آمدوزان در آمدوزش سدنتی و آمدوزش الکترونیدک
تفاوت وجود دارد.
جدول  .9نتایج آزمون  tمستقل نمرات مهارت گوش دادن در دو گروه كنترل و آزمایش

تعداد

گروه
کنترل
آزمای

میانگین

انحراف استاندارد

6 /6 14

/1 11

61/1411

6/ 9161

t

سطح معنیداري

19/111

1/111

طبق جدول  ،با بررسی دادههای مربوط به مهارت گوش دادن دان آموزان در دو گروه کنتدرل و
آزمای

مشخر میگردد که میانلین نمدرات مهدارت شدنیدن در گدروه کنتدرل برابدر بدا  6 /6و

انحرا

اسدتاندارد  6/ 9اسدت .بدا

استاندارد  /1و در گروه آزمدای

توجه به اختال

برابدر بدا  61/14و انحدرا

میانلینها و همچنین سطح معنیداری آزمون ( )1/111میتوان نتیجه گرفدت کده

بین میزان مهارت گوش دادن در آموزش سنتی و آموزش الکترونیک تفاوت وجود دارد و در کدل
میانلین نمره در گروه آزمای

بیشتر از گروه کنترل است.

فرضیه سوم :بین میزان مهارت خواندن دان آموزان در آموزش سنتی و آموزش الکترونیک تفداوت
وجود دارد.
جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل نمرات مهارت خواندن در دو گروه كنترل و آزمایش

گروه
کنترل
آزمای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

3/ 1 1

/11 4

6 /9141

/1311

t

سطح معنیداري

- 3/631

1/111

طبق جدول  ،4با بررسی دادههای مربوط به مهدارت خوانددن داند آمدوزان در دو گدروه کنتدرل و
آزمای

مشخر میگردد که میانلین نمدرات مهدارت خوانددن در گدروه کنتدرل برابدر بدا  3/ 1و

انحرا

اسدتاندارد  /13اسدت .بدا

استاندارد  /11و در گروه آزمدای

توجه به اختال

برابدر بدا  6 /91و انحدرا

میانلینها و همچنین ،سطح معنیداری آزمون ( )1/111میتوان نتیجه گرفت کده
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بین میزان مهارت خواندن در آموزش سنتی و آمدوزش الکترونیدک تفداوت وجدود دارد و در کدل
میانلین نمره در گروه آزمای

بیشتر از گروه کنترل است.

فرضیه چهارم :بین میزان مهارت صحبت کردن دان آموزان در آموزش سنتی و آموزش الکترونیک
تفاوت وجود دارد.
جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل نمرات مهارت صحبت كردن در دو گروه كنترل و آزمایش

تعداد

گروه
کنترل
آزمای

میانگین

انحراف استاندارد

6 /1111

/3 34

61/ 1 1

6/11116

t

سطح معنیداري

-64/4 4

1/111

طبق جدول  ،1با بررسی دادههای مربوط به مهارت صحبت کردن دان آموزان در دو گروه کنترل
و آزمای

مشخر میگردد که میانلین نمرات مهارت صحبت کردن در گروه کنترل برابدر بدا 6

و انحرا

اسدتاندارد  6/11اسدت .بدا

استاندارد  /3و در گروه آزمای

توجه به اختال

برابر بدا  61/ 1و انحدرا

میانلینها و همچنین ،سطح معنیداری آزمون ( )1/111میتوان نتیجه گرفت کده

بین میزان مهارت صحبت کردن در آموزش سنتی و آموزش الکترونیدک تفداوت وجدود دارد و در
کل میانلین نمره در گروه آزمای

بیشتر از گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیري

هددد

از انجددا ای دن پددووه  ،مقایسدده ت دأثیر آمددوزش الکترونیکددی بددا روش سددنتی بددر یددادگیری

مهارتهای زبان انل یسی دان آموزان میباشد .بر اساس تجزیه و تح یل دادهها و نتایج تحقیق بین
میزان مهارتهای نوشتن ،خواندن ،گوش دادن و صحبت کردن دان آموزان در آمدوزش سدنتی و
آموزش الکترونیک تفاوت وجود دارد ،به این معنی کده تددری
سنتی موج

الکترونیدک در مقایسده بدا روش

پیشرفت در نوشتن ،گوش دادن ،خواندن و صدحبت کدردن داند آمدوزان مدیشدود.

مسأله اعتماد به نف

و کم بودن استرس و اضدطراب داند

آمدوزان از عوامدل مهدم در بهبدود سدیر

یادگیری است .دان آمدوزان بدا اسدتفاده از ندر افزارهدای کداربردی و تمدرین و تکدرار بده کمدک
نر افزار میتوانند مهارتهای زبدانی خدود را بهبدود بخشدند .کداربرد آمدوزش مبتندی بدر رایانده در
دان آموزان احساس بهتری نسبت به موفقیت در مدرسه ایجاد مدیکندد و داند آمدوزانی کده در
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مدارس فنآوریمحور آموزش میبینند ،نسبت به دان آموزان مددارس عدادی از عدزت نفد
اعتماد به نف

و

بیشتری برخوردارند و از نظر دبیران و مدیران ،این نوع مدارس از پرستیو و جایلاه

اجتمداعی بداالتری در جامعده و ندزد والددین برخوردارندد & (Zamani‚ Abedi‚ Soleimani

).Amini, 2010
آهور و بروز فنآوری اطالعات و ارتباطات و پیشرفتهایی کده هدر روزه در ایدن حدوزه بده وقدوع
میپیوندد ،موج

تغییر و تحول در بسترهای متعار

یادگیری شده و به شک ی پیوسته و فزاینده بر

حوزه آموزش زبان تأثیر گذاشته و منجر به برآوردن بیشتر نیازهای آموزشدی مخاطبدان ،در فضدایی
به مرات

گستردهتر ،با محدودیتی بسیار کمتر و بدا امکدان انتخداب بیشدتر شدده اسدت (Haghani,

) 2011و اکثر تحقیقات بیانلر این هستند که نر افزارهای کامپیوتری و منابع کامپیوتری مدیتوانندد
باعث افزای

یادگیری زبان انل یسی شوند (.)Kendra Sue, 2001

نتدایج تحقیدق حاضدر نشددان داد کده روش آمددوزش الکترونیکدی در مقایسدده بدا روش سددنتی در
یادگیری مهارتهای زبان انل یسی دان آموزان تأثیر بیشتری دارد .ایدن یافتده ،بدا نتدایج تحقیقدات
یزداندی ،حسدینینسد و فرنیدا ( ،)Yazdani, Hossini Nasab & Farnia, 2014المخالفدی
) ،(Almekhlafi, 2006چان کوندگ و چدو ) ،(Chuan Kung & Chuo, 2002الکهتدانی (Al-
) ،Kahtani, 2001دالکدل فسدونی ( )Dela Cal –Fasoni, 2001و کندراسدو (Kendra Sue,

) 2001همسو میباشد .نتایج پووه

یزدانی و همکداران ) (Yazdani et al., 2014نشدان داد کده

آموزش بده کمدک رایانده بدر یدادگیری زبدان انل یسدی (دسدتور و سداختار جمدالت ،مهدارتهدای
نوشتاری ،درک مط

و لغات و اصطالحات) موثر است .نتایج تحقیق المخالفدی (Almekhlafi,

) 2006نشاندهنده تفاوت معنادار میان دو گروه آزمای
گروه آزمای

و کنترل و به سود گروه آزمایشی بود و

انلیزه بیشتری برای یادگیری زبان انل یسی نسبت بده گدروه کنتدرل داشدت .نتدایج

تحقیق چان کونگ و چو ( )Chuan Kung & Chuo, 2002نشان داد که اسدتفاده از شدبکههدای
اینترنتی در یادگیری بخ های مخت ف زبان انل یسی از قبیل مکالمه ،درک مط

 ،نوشتن ،نحوه

بیان و ساختارهای گرامری موثر بوده است .الکهاتنی نیز در تحقیق خود نشان داد که تأثیر استفاده
از کامپیوتر و نر افزارهای آموزشی به عنوان یک ابزار کمکی در آموزش زبان انل یسی موجد
صدرفهجدویی در زمدان تددری

و افدزای

یدادگیری ایدن درس در داند آمدوزان مدیشدود.

دالکلفسونی ) (Dela Cal-Fasoni, 2001نیزبه این نتیجده رسدید کده تدأثیر کداربرد کدامپیوتر و

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر … 717/

اینترنت در یادگیری درس زبان انل یسی باعث افدزای

یدادگیری داند آمدوزان مدیشدود .نتدایج

کندراسو ) (Kendra Sue, 2001بیانلر این بود که نر افزارهدای کدامپیوتری و مندابع کدامپیوتری
میتوانند باعث افزای
یافتههای پووه

یادگیری زبان انل یسی شوند.
حاضر ،با تحقیقات خوبی و همکاران ( )Khoobi et al., 2017و والفقاری

و همکاران ( )Zolfaghari et al., 2009ناهمسو میباشد .بر خال

نتایج پدووه

حاضدر ،نتدایج

این تحقیقات نشان دادند که آموزش از طریق یادگیری الکترونیکدی و آموزش سدنتی تأثیر مشابهی
بر یادگیری فراگیران داشته است .البته ،تحقیقات اندکی بده چندین نتدایجی دسدت یافتدهاندد و اکثدر
تحقیقات انجا شده در این زمینه ،تأثیر آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش سنتی کده باعدث
افزای

یادگیری دان آموزان میشود را تأیید کردهاند .در تبیین این یافته میتوان گفت که روش

آموزش الکترونیکی با توجه به جذابیت و بهکارگیری هدمزمدان چندد حد

بده صدورت آگاهانده،

امکانات چندرسانهای ،ویدیوهای جذاب ،در دسترس بودن و قاب یت تکرارپذیری ،باعث عالقهمندد
شدن زبان آموزان میشود و موج

پیشرفت مهارتهای زبدان انل یسدی در بدین داند آمدوزان در

مقایسه با روش سنتی میگردد.
با توجه به اهمیت استفاده از تکنولدوهیهدای روز در بهبدود و تقویدت مهدارتهدای زبدان انل یسدی
دان آموزان پیشنهاد میگردد:
 در مدارس از نر افزارهای نوین آموزشی استفاده گردد.
 محیطهای آموزشی اینتراکتیو ،به صورت کاربردی انتشار یابد.
 تسهیالت و امکانات آموزشی الز برای آموزش الکترونیکی در مراکز آموزشی ایجاد شود.
 دورههای آموزشی برای آشدنایی بیشدتر مع مدان بدا روشهدای آمدوزش الکترونیکدی برگدزار
گردد.
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