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comprehension skill which has led to poor performance in all areas of learning. E-learning, as a strategy
based on searching and constructing concepts, forces learners to think at high levels so that they can
analyze and apply complex information; thereby, they can create an engaging online teaching and
learning strategy. E-learning environments are unlimited in designing activities and engaging learners to
satisfy their intuition and curiosity. Learning in this way improves thinking skills at high orders, which
include content thinking, critical thinking, creative thinking and comprehension. The aim of this study was
to investigate the effect of educational factors that are based on e-learning environments on the
comprehension skill of sixth grade elementary students in the academic year 2019-2020.
Methods: The research has been done in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative
section, by using the qualitative content analysis method, internal and external characteristics of
educational factors that are based on e-learning environments were extracted from relevant sources and
studies and approved by experts in the form of a model. The statistical population of the study consisted
of 22854 students of the sixth grade of elementary school of Qom Province, among which 90 students
from 3 schools were selected using available sampling method and randomly assigned to experimental
and control groups. Then, in order to investigate the effect of these characteristics on students' learning,
a quasi-experimental method was used with three groups (experimental group: 30 students, control
group one: 30 students and control group two: 30 students). Research instruments and materials included
educational multimedia with the same content but with a different pattern of educational factors as well
as learning test questions. Data were analyzed using analysis of variance.
Findings: The results indicate higher average scores of the experimental group (educational factor with
internal and external characteristics) as compared to those of the control groups and also higher
comprehension of the control group one (educational factor without internal and external characteristics)
than that of the control group two (multimedia without educational factor). According to the results of
dynamic speech research (pausing and raising and lowering the voice of the agent), personalized speech
(informal speech instead of formal) and human voice as compared to computer voice are more acceptable
and lead to better comprehension. The proximity of the competence of the agent and the learner, the
skill that is proportionate with that of the learner and the variable role of the educational factor
(motivator, expert and coach) lead to more learning.
Conclusion: Educational factors can create rich learning environments to engage and motivate the
learners. Based on the findings, it is concluded that in designing educatrional factors in multimedia, design
instructions that are based on the internal and external characteristics of educational factors should be
considered. Moreover, designers and manufacturers of multimedia educational software are
recommended to use the standards and scientific principles in this field when designing and producing
multimedia.
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ضعف عملکرد در تمامی حوزههای یاگیری شده است .یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک راهبرد مبتنی بر جستجوگری
و سازندگی مفاهیم ،یادگیرندگان را وادار به تفکر در سطوح باال نموده تا به این ترتیب بتوانند اطالعات پیچیده را تحلیل
کرده و بهکار بندند و از این راه یک استراتژی آموزش و یادگیری برخطِ جذاب خلق کنند .محیطهای یادگیری
الکترونیکی در طراحی فعالیتها نامحدود بوده و یادگیرندگان را به ارضای حس شهودی و کنجکاوی خود درگیر
میسازند .در یادگیری از این طریق مهارتهای تفکر در سطوح باال که شامل تفکر محتوایی ،تفکر انتقادی ،تفکرخالق
و درک مطلب است ارتقا مییابد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیطهای یادگیری
الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانشآموزان پایة ششم ابتدایی درسال تحصیلی 1398 -1399انجام شده است.
روشها :پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفته است .در بخش کیفی ،با استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی ،ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل آموزشی مبتنی بر محیطهای یادگیری الکترونیکی از منابع و پژوهشهای
مربوطه استخراج و در قالب یک الگو به تأیید متخصصان رسید .جامعة آماری پژوهش را دانشآموزان پایة ششم ابتدایی
استان قم شامل  22854نفرتشکیل میدادند که از میان آنان  90دانشآموز از  3مدرسه با استفاده از روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .سپس بهمنظور بررسی تأثیر
این ویژگیها بر یادگیری دانشآموزان ،از روش شبه آزمایشی با سه گروه (گروه آزمایش30:نفر ،گروه کنترل یک 30:و
گروه کنترل دو30 :نفر) استفاده شد .ابزار و مواد پژوهش شامل چندرسانهایهای آموزشی با محتوای یکسان اما با الگوی
متفاوتی از عوامل آموزشی و نیز سؤاالت آزمون یادگیری بود .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس
صورت پذیرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاکی از میانگین نمرات بیشتر گروه آزمایش(عامل آموزشی دارای ویژگیهای درونی و بیرونی)
نسبت به گروههای کنترل و نیز درک مطلب بهتر گروه کنترل یک (عامل آموزشی فاقد ویژگیهای درونی و بیرونی)
نسبت به گروه کنترل دو(چندرسانه ای فاقد عامل آموزشی) بود .براساس نتایج پژوهش گفتار پویا (مکث کردن و باال و
پایین بردن صدای عامل) گفتار شخصیسازی شده (گفتار غیررسمی به جای رسمی) و صدای انسان در مقابل صدای
رایانه مقبولیت بیشتری دارد و به درک بهتر منجر میشود .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نزدیکی شایستگی
عامل و یادگیرنده ،مهارت متناسب با مهارت یادگیرنده و نقش متغیر عامل آموزشی (انگیزه دهنده ،کارشناس و مربی)
به یادگیری بیشتری منجر میشود.
نتیجهگیری :عوامل آموزشی میتوانند محیطهای یادگیری غنی برای درگیرساختن و با انگیزه ساختن یادگیرندگان
ایجاد کنند .براساس یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری میشود تا در طراحی عوامل آموزشی در چندرسانهایها،
دستورالعملهای طراحی براساس ویژگی های درونی و بیرونی عوامل آموزشی در نظر گرفته شود .همچنین ،به طراحان
و تولیدکنندگان نرم افزارهای چندرسانهای آموزشی توصیه میشود ،به هنگام طراحی و تولید چندرسانهایها
ازاستانداردها و اصول علمی مربوط به این زمینه استفاده کنند.

مقدّمه
یاادگیری الکترونیکی عباارت از کااربرد فنااوریهاای اطالعااتی و رایااناهای
برای خلق تجرباه یاادگیری اسااات [ .]1یاادگیری الکترونیکی باه معنی
اساتفاده از فناوری شابکه ،برای طراحی ،تحویل ،انتخاب ،اداره و توساعه
یادگیری است [ .]2یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک راهبرد مبتنی بر

جساااتجوگری و ساااازنادگی مفااهیم ،یاادگیرنادگاان را وادار باه تفکر در
ساااطوح بااال نموده تاا باه این ترتیاب بتوانناد اطالعاات پیچیاده را تحلیال
کنند و بهکاربندند و از این راه یک اساتراتژی آموزش و یادگیری برخط
و مهیج خلق کنند [ .]3ساان ) (sunو همکاران ضامن اشااره به یادگیری
الکترونیکی باهعنوان نموناهای جاالاب و هیجاانانگیز از باهکاارگیری مناابع

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

اینترنتی ،از آن باهعنوان فرصاااتی برای یاادگیری یااد میکنناد کاه از آن
طریق یاادگیرنادگاان میآموزناد اطالعاات مهم را تجزیاه و ترکیاب نماایناد
[ .]4یاادگیری الکترونیکی در طراحی فعاالیاتهاا ناامحادود بوده و
یادگیرندگان را بهوسایله ارضاای حس شاهودی و کنجکاوی خود درگیر
میساااازد [ .]5همچنین دربرگیرناده اصاااول یاادگیری و فعاالیاتهاای
شاناختی ازجمله یادگیری مشاارکتی ،داربسات یادگیری ،حل مساأله،
یادگیری و تفکر شکلدهنده ،ارزیابی واقعی و عینی ،یادگیری اجتماعی
و شااناختی ،یادگیری فعال و افزایش انگیزه اساات [ .]6در یادگیری از
این طریق مهارتهای تفکر در ساااطوح باال که شاااامل تفکر محتوایی،
تفکر انتقادی و تفکر خالق و درک مطلب است ،ارتقا مییابد [.]7
باهکاارگیری یاادگیری الکترونیکی یاادگیرنادگاان را باا مقادار قاابال توجهی
از اطالعات جدید روبرو خواهد کرد که میبایسات برای درک و فهم آن
کوشاااش نماایناد .عالوه براین ارتبااط قوی بین یاادگیری الکترونیاک و
تکنیاکهاای چنادرسااااناهای وجود دارد کاه فرصاااتهاای مهمی برای
اساااتفااده از اینترنات در آموزش و یاادگیری فراهم میکناد .مزایاای
برشامرده باال به همراه نتایج تحقیقات زیادی در مورد مزایای اساتفاده
از یاادگیری الکترونیکی و تاأثیر آن بر باازدههاای تحصااایلی و عااطفی
یادگیری متصادیان امر آموزش وپرورش را وادار به اساتفاده از یادگیری
الکترونیکی در آموزش کرد [8].بااااین حااال بااهکااارگیری یااادگیری
الکترونیکی فقط منوط به وجود تجهیزات و زیرسااااختهای مناساااب
نیسات و کاربرد آن منوط به وجود شارایط و عواملی اسات که در جوامع
مختلف بسایار متفاوت اسات .فرهنگ،کاربردی بودن و میزان آگاهی در
بهرهوری از عوامل مؤثر بر اجرای یادگیری بهشاایوه الکترونیکی اساات.
همچنین در فراتحلیلی عوامال مؤثر بر کااربسااات فنااوریهاای نوین در
آموزش را شاامل توانمندساازی ،وساعت بهکارگیری و درک از ساهولت و
سودمندی دانستهاند [.]9
توسااعه فناوری در برنامههای نهادهای آموزشاای گامی مؤثر و ماندگار
اساات و میتواند تحول کیفی در همه ابعاد برنامه درساای در نهادهای
آموزشاای ازجمله اهداف ،برنامهها ،روشهای تدریس و ارزشاایابی را در
پی داشاته باشادس سارعت پیشارفت و رقابت روز به روز در حال افزایش
بوده و گساتردگی ابزار و روشهای نوین ،ما را به بهرهگیری از اطالعات
روز دنیاا ملزم میدارد .قرن حااضااار ،قرن تغییر از جاامعاه صااانعتی باه
جامعه اطالعاتی اساات .فناوری در نهادهای آموزشاای به ویژه آموزش و
پرورش باه دلیال ارتبااط آن باا نسااال درحاال تربیات ،تاأثیر آن بر کاارایی
سااازمانها در آینده و همچنین مرجعیت آن در تأمین نیروی انسااانی
متعهد و متخصا

دارای اهمیت اسات .فناوری اطالعات و ارتباطات در

ارتقاای مهاارت درک مطلاب از طریق کسااااب و جاذب دانش باه
داناشآماوزان تااأثایار فاوقالاعااادهای در آماوزشوپارورش دارد [ .]10در
دنیای پیشرفته امروزی ،برای تربیت نیروی انسانی موفق ،به برنامهریزی
دقیق و طرحی نوین نیااز داریم [ . ]11باایاد روشهاای منساااو را کناار
گذاشت و نظریهای روشن از وضع امروز را جایگزین آنها کرد.
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مهارت درک مطلب بهعنوان مبنای یادگیری تلقی شاااده و برخورداری
از این مهارت پایه و الزمه یادگیری تمام دروس اسات [ .]12ناتوانی در
این مهارت ،ضعف تمام ابعاد یادگیری را بهدنبال دارد .بهطور مثال یکی
از موضاوعات اسااسای و مع الت آموزشی ناتوانی دانشآموزان در مهارت
حل مساأله اسات که از نکات اولیه و اسااسای در این مهارت ،فهم و درک
صاحی مساأله است .توجه به ضعف مهارت درک مطلب در دانشآموزان
تماامی مقااطع تحصااایلی و اهمیات دوره ابتادایی باه منظور تعجیال در
شاناساایی و تالش در راساتای رفع نقاط ضاعف ،موجب شاد تا پژوهشاگر
درصادد بررسای و رفع این چالش مهم در مقطع ابتدایی برآید .از طرفی
محیط کالسهای سانتی به دلیل منفعل بودن دانشآموزان ،عدم توجه
به تمامی بساترهای آموزش ،عدم پاسخگویی به نیازهای مخاطبین ،تک
بعدی بودن آموزش ،همیاری و مشااارکت حداقلی فراگیران ،عدم توجه
باه قادرت تجزیاه و تحلیال و درک مفااهیم و  ...ماا را باه سااامات تغییر
محیط آموزشااای گرایش میدهاد .از ساااویی امروزه امکاانااتی کاه
فناوری های نوین در اختیار آموزش قرار داده برکسای پوشایده نیسات.
محیطهای یادگیری الکترونیکی با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی
و ابزار کاارآماد محیطی جاذاب ،تعااملی و متنااساااب باا انوا ساااالیق و
ساااباکهاای یاادگیری را برای مخااطبین فراهم نمودهاناد .تکنولویی در
کالس درس برآنسات تا ساط درک دانشآموزان را افزایش داده و آنان
را در امر تدریس و فهم مفاهیم درگیر سااازد [ .]13پژوهشهای زیادی
در زمیناه آموزش و روشهاای متنو آن برای رسااایادن باه این هادف
انجام شاده اسات .بسایاری از این پژوهشها به این واقعیت اشااره دارند
که در قرن بیسات و یکم شااهد دنیایی متفاوت هساتیم که رهبری آن
تحات تاأثیر فنااوری اطالعاات و ارتبااطاات ( )ICTخواهاد بود [ .]14علات
اصالی اعمال و توساعه فناوری در آموزش میزان عالقهمندی کاربران از
آن تلقی میشاود [ .]15عصار حاضار تکنولویی با سارعت زیادی پیش
میرود و جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افرادی هوشاامند،
خالق و نوآور اسات [.]16گنجاندن فناوریهای جدید در کتب درسای
ضامن آشانا کردن دانشآموزان با تواناییها و قابلیتهای رایانه ،ترس از
آن را نیز در آنها از بین میبرد و سابب میشاود که ف اای علم از مرز
کتاابهاا فراتر رود [ .]17واکر ) (walkerپس از بررسااای تاأثیر رایااناه در
برنامه درسای ،گرچه ننابودی تحصایالت آموزشاگاهی ساازمانیافته» را
پیشاگویی نمیکندس اما خاطر نشاان میساازد که :نحتی اگر قرار باشاد
گوشاه های ناچیزی از رؤیایمان در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه تحقق
یابدس الزم اسات تحوالتی بنیادی در سااختار آموزشای و الگوهای تعاملی
کالس درس صاورت پذیرد و کالسهای رسامی سانتی جای خود را به
کالسهایی بدهند که در آنها رایانه نقش اساسی را در آموزش بهعهده
دارد [ .]18طراحی و تدوین این الگوهای جدید ،مسااتلزم سااالها هم
فکری و تالش خواهااد بود و اجرای موفقیااتآمیز آنهااا مساااتلزم
سااارماایاهگاذاریهاای کالن در آموزشهاای ضااامن خادمات معلماان و
بازنگری اسااسای در برنامههای آموزشای مراکز تربیت معلم اسات [.]19
متولیان آموزش این مهم را الزم اسات در دساتورکار قرار داده و محیط
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آموزشای را متناساب با نیازها و عالیق مخاطبین تدوین نمایندس چرا که
در صاااورت نااتوانی در برآوردن نیاازهاای تکنولوییکی جاامعاه ،مادارس
دچار فروپاشی محیطی خواهند شد .اگر مدارس دولتی محتوای مطالب
درساای و روش های آموزشاای خود را با نیازهای جامعه سااازگار نکنندس
مؤسااسااات آموزشاای خصااوصاای با ارا ه روشهای نوین آموزش ،تفوق
سایاسای و انحصااری کنونی آنها را تهدید خواهند کرد .پیشارفت ساریع
فناوری ،فرصااتهای جدیدی برای تمرین آموزش و فهم چندبعدی در
مدارس ارا ه میکند .افزایش نیازها و توقعات جوامع از فناوری اطالعات
مساتلزم تغییراتی در برنامه درسای مدارس اسات .مطالعات نشاان داده
اسات که فناوری مورد اساتفاده و مؤثر ،برای بهبود سایساتم آموزشای
واجد تولیاد اسااات [ .]20با توجه به اینکاه محیط آموزشااای مبتنی بر
ف نااوری متنااساااب باا نیااز فراگیران بوده و منجر باه تعمیق یاادگیری و
درک بهتر مفاهیم می شاودس در ساالهای اخیر برنامه اسااسای توساعه
آموزشاای بع اای کشااورها ،شااامل ان اامام و تلفیق فناوری در تعلیم و
تربیت است [ .]21فناوری اطالعات ،فرصت دسترسی به اطالعات بهروز
برای معلماان در فرایناد یااددهی و یاادگیری اسااات [ .]22یاادگیری
الکترونیک را میتوان در آن دسااته از محتواهای آموزشاای که باهدف
تقویت تفکر نقاادانه و رویکرد یادگیری مبتنی بر همکااری و مشاااارکت
طراحی شاااده اناد و نیز در موقعیاتهاایی کاه یاادگیرنادگاان باه کساااب
مهارت کار گروهی مشاااغولند ،بهکار گرفت [ .]23بهکارگیری یادگیری
الکترونیکی یاادگیرنادگاان را باا مقادار قاابال توجهی از اطالعاات جادیاد
روبهرو خواهد کرد که میبایسات برای درک و فهم آن کوشاش نمایند.
عال وه بر این ارتبااط قوی بین یاادگیری الکترونیاک و تکنیاکهاای
چندرساانهای وجود دارد که فرصاتهای مهمی برای اساتفاده از اینترنت
در آموزش و یاادگیری فراهم میکناد .یاادگیری الکترونیکی حااصااال
اساتفاده از فناوریهای نوین در آموزش بوده و جزء روشهای اساتقرایی
یاددهی یادگیری اسات که در آن موضاو از ارا ه یک مشااهده خای یا
یک موضاو شارو میشاود و مخاطبان به فرضایهساازی ،جمع آوری
اطالعاات ،ترکیاب اطالعاات و کشاااف مساااألاه میپردازناد .یاادگیری
الکترونیکی بهعنوان فرایندی برخط معرفی میشاااود که بهوسااایله آن
میتوان با استفاده از اینترنت و صفحات وب به یادگیری پرداخت .معلم
میتواند در ارتباط با هریک از موضااوعات درساای ،ف ااای الکترونیک
جادیاد طراحی و یاا از محیطهاای یاادگیری الکترونیکی موجود در
اینترنت اساتفاده کند IT.و  ICTاز شااخصاههای مهم توساعهیافتگی خواهد
بود و کشاااورهاا برای ح اااور فعاال در عرصاااههاای علمی ،فرهنگی و
اعتقادی باید علوم ارتباطات و اطالعات را ساارلوحه فعالیتهای آموزش
و پرورش خود قرار دهند.
امروزه باا پیشااارفاتهاایی کاه در زمیناة رایااناه و فنااوری ارتبااطاات انجاام
گرفته ،فرصاتهای جدیدی برای تساهیلساازی یادگیری در محیطهای
یادگیری چندرساانه ای و مبتنی بر وب فراهم شاده اسات [ .]24ازجملة
این فرصاااتها میتوان به بهرهگیری از عوامل آموزشاای (pedagogical
) agentsدر محیطهای یادگیری الکترونیکی اشاااره کرد .این عوامل که
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حاصال فناوری واقعیت مجازی و هوش مصانوعی هساتند ،امکان توساعة
عامل شبه زنده با میزان تعامل زیاد با انسان را در موقعیتهای آموزشی
فراهم سااخته اند [ .]25عوامل آموزشای ،شاخصایتهای روی صافحة
نماایشاااگر هساااتناد کاه رفتاارهاای واقعیات گوناهای همچون گفتاار،
احساااسااات و هیجانات ،حرکات بدن ،ساار یا چشاام را دربر میگیرند
[ .]26قابلیت عوامل آموزشی متحرک در این رفتارها ،عنصر قدرتمندی
برای محیطهای یادگیری چندرسااانه ای در نظر گرفته میشااودس زیرا
آنهاا امکاان ترکیاب شاااکالهاای ارتبااط کالمی و غیرکالمی را در این
محیطها فراهم می سازند [ .]27عاملها میتوانند نقش انسان را بهطور
مجازی و کالمی بازی کنند و معرّف انساان واقعی با صادا و شاخصایت
انساانی یا ساایر شاخصایتهای مصانوعی با اساتفاده از پویانمایی و صادای
رایانه باشاند .عامل آموزشای میتواند نقش یک معلم خصاوصای را بازی
کند و با دانش آموزان برای ایجاد یادگیری معنادار ارتباط برقرار سااازد.
عوامل آموزش ایِ دارای شااخصاایت انسااانی ،ارتباط طبیعی و اجتماعی
بیشاااتری باا یاادگیرناده برقرار میکنناد [ .]28این عوامال دارای نیروی
باالقوه زیاادی در حماایات از یاادگیری هساااتنادس زیرا دارای قاابلیات
شابیهساازی یک محیط یادگیری کالس واقعی هساتند .مهمترین تأثیر
عامل آموزشی در بستر محیطهای یادگیری چندرسانهای و الکترونیکی،
قابلیت بالقوه آن برای درگیرساااختن بیشااتر یادگیرنده با فعالیتهای
یادگیری اساات[ .]29این مسااأله باعث می شااود تا یادگیرنده دفعات
بیشاتری با سایساتم تعامل داشاته باشاد یا مقدار زمانی که یادگیرنده در
محیط یادگیری صارف میکند بیشاتر شاود که این خود باعث یادگیری،
فهم و یادآوری بیشاتر خواهد شاد [ .]30نقش و تأثیر عوامل آموزشای را
میتوان براسااااس نظریاههاای شااانااختی در یاادگیری مادنظر قرار داد.
باراساااااس ناظاریااة ماناطاقااه تاقاریابای رشااااد (Zone of Proximal
) developmentویگوتساکی ) ،(vigo teskiعوامل آموزشای میتوانند در
نقش همکااار آگاااه در ساااطحی باااالتر از یااادگیرناادگااان بااهمنظور
داربسااتسااازی برای ارتقای دانش یادگیرندگان بهکار روند [ .]31افراد
در انزوا زنادگی نمیکنناد و در زمیناههاای مختلف اجتمااعی باه یکادیگر
وابساااتاهاناد .افراد برای افزایش دانش و مهاارتهاای خود نیااز دارناد تاا باا
دیگران همکاری داشته باشند و به کمک این همکاری به امنیت برسند.
به همین دلیل عوامل آموزشای نیز میتوانند از طریق به اشاتراکگذاری
وظایف یادگیری با یادگیرندگان همکاری داشته باشند .عوامل آموزشی،
مهاارتهاای خود را در اختیاار یاادگیرناده قرار میدهناد ،وظاایفی را باه
اشااتراک میگذارند و به یادگیرندگان کمک میکنند تا به اهداف خود
دسااات یاابناد .بناابراین همچون عااملی اجتمااعی کاه رو در رو بااعاث
میشااود افراد ،بیشااتر درگیر تعامالت شااوندس ارا ه عامل آموزشاای نیز
باعث می شاود یادگیرندگان تفسایری اجتماعی از محیطهای یادگیری
داشاته باشاند و در فعالیتهای یادگیری آگاهانهتر و بیشاتر درگیر شاوند.
بناابر نظریاة شااانااخات توزیع شاااده) ، (distributed cognitionعوامال
آموزشای میتوانند ابزارهای توزیع یادگیری و انتشاار دانش را بهساادگی
فراهم آورند .در اینجا عوامل آموزشی در توزیع خِرَد جمعی نقش مهمی
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دارند و میتوانند دانش را از یادگیرندگان دارای دانش بیشاتر به ساوی
افرادی انتشاااار دهناد کاه درصاااد کمتری از دانش را فراگرفتاهاناد .باه
عباارت دیگر ،از این دیادگااه ،عاامال آموزشااای وظیفاه هادایات ،حماایات و
راهنماایی فرایناد شااانااختی یادگیرنده را به عهاده دارد [ .]32-33برای
مثال ،عامل میتواند به فرایند یادگیری با پرسایدن ساؤاالت و اشااره به
نکاات مهم و ارااه نظرات گونااگون کماک کناد [ .]34از دیادگااه تعاامال
اجتماعی ،آموزش نوعی تعامل و مشاارکت با یکدیگر در نظر گرفته می
شاود .عامل آموزشای میتواند در محیط یادگیری یک ساازمان اجتماعی
بسااازد و با یادگیرندگان در نقش راهنما ،همراه ،شااریک و همکار و ...
تعامل داشاااته باشاااد .مثالً عامل آموزشااای میتواند با حاالت عاطفی
یاادگیرنادگاان همادلی کناد و ارتبااطش را باا آناان حف نماایاد [.]35
مبناای نظری دیگری کاه بیاانکنناده لزوم اساااتفااده از چنین عوامال
آموزش دهندهای در محیط چندرسانه ای است ،نظریه واسطة اجتماعی
اسااات [ .]36بناابر نظریة واساااطاة اجتمااعی ،افراد ،رایانهها را به منزله
همراه اجتماعی تفسااایر میکنند [ .]37نظریه واساااطه اجتماعی ادعا
میکناد کاه آوردن نشااااناههاای اجتمااعی کالمی (کلماات گفتااری) و
غیرکالمی (یساتها ،نگاه خیره و حرکت) در محیطهای چندرساانه ای،
میتواند ارتباط انساااان با انساااان را شااابیهساااازی کند و درنتیجه به
تسااهیل سااازی درگیری یادگیرندگان در فرایند یادگیری منجر شااود.
درواقع ،حرکت بدن ،نگاه خیره یا تکان دادن سار در یک عامل آموزشی
متحرک میتواند محیطی را در رایانه خلق کند که در ارتباط انسااانها
با هم نیز دیده میشود .نظریة واسطة اجتماعی ادعا میکند که استفاده
از نشاانههای اجتماعی تصاویری و کالمی در محیطهای مبتنی بر رایانه
میتواند از طریق تشاویق یادگیرندگان به تأمل در ارتباطشاان با رایانه،
احساس مشارکت اجتماعی را در آنها پرورش دهد.
بناابر این نظریاه ،طرحواره تعاامال اجتمااعی ،بااعاث تالش یاادگیرناده برای
درک و پردازش عمیق پیاا مهاای آموزشااای رایااناه ای مرتبط باا مطاالاب
علمی می شااود .ادراک رایانه در نقش یک همراه اجتماعی با صاادایی
انسااانی و رفتاری دوسااتانه ،یادگیرندگان را در فرایند ساااخت معنی و
مفهوم درگیر می سااازد که این خود احتمال انتقال یادگیری را افزایش
میدهد .بنابراین ،نگاه به رایانه در نقش شاریکی اجتماعی که به تشویق
یاادگیرنادگاان برای فرایناد درک معناا میپردازد ،بااعاث افزایش قاابلیات
انتقال مثبت خواهد شااد [ .]38یکی دیگر از چارچوبهای نظری برای
به کارگیری عامل محرک آموزشای ،نظریة عامل اجتماعی اسات .داللت
کاربردی این نظریه برای طراحی محیطهای آموزشای چندرساانهای این
اسااات که هماانطورکه یادگیرنده با فردی انساااانی وارد رابطاة تعااملی
میشاااود ،باا رایااناه و محیطهاای چنادرسااااناهای نیز باهعنوان یاک عاامل
اجتمااعی میتواناد وارد رابطاة تعااملی شاااود و از این رابطاه بیااموزد.
نشاااانهها و عال م اجتماعی در پیامهای چندرساااانهای برای مثال ارا ة
عامل آموزشای به همراه صادای انساان باعث میشاود که یادگیرندگان،
محیطهاای یاادگیری مبتنی بر رایااناه را محیطهاای گفتماانی و میاان
فردی تلقی کنند .براساااس نظریة عامل اجتماعی ،طرحوارههای تعامل

()17

Tech. of Edu. J. 16(1): 13-26, Winter 2022

اجتماعی پیشاین باعث میشاود که یادگیرنده برای فهمیدن و پردازش
عمیق پیامهای آموزشای ارا ه شاده از طریق رایانه کوشاش کند [.]39
برمبنای نظریة شااناختی یادگیری چندرسااانهای 7 ،اصاال را در تهیة
پیامهای چندرساااانه ای مطرح کرده اسااات که این اصاااول ،راهنمای
طراحی محیطهای یادگیری چندرساااانه ای هساااتند .یکی از اصاااول
یادگیری چندرساانه ای ،اصال شاخصایساازی اسات که این اصال شاامل
سه خرده اصل است .این سه خرده اصل عبارتند از :الف) ارجحیت ارا ة
پیامهای کالمی به شاکل محاورهای نسابت به شاکل رسامی ،ب) اساتفاده
از شاخصایتهای روی صافحة نمایش ،ج) قابل رؤیت سااختن نویسانده
محتوا برای یادگیرنده .دومین اصال به شاخصایتهای آموزشدهنده در
محیط چنادرسااااناهای اشااااره میکناد کاه پیش از آنکاه ماایر )(Mayer
بهعنوان یکی از خرده اصالهای یادگیری چندرساانهای مطرحشاان کند،
پژوهشااگران تأثیر کاربرد آن را در تأثیر چندرسااانهای روی یادگیری،
انگیزه یادگیری و  ، ...به اشکال گوناگون بررسی کرده بودند [.]40
درک مطلاب ،تواناایی خوانادن متن ،پردازش آن و فهم معناایش اسااات.
[ .]41ن درک مطلاب ،اعم از فهم متن و تفسااایر و اساااتنتااج از متون
درساای و غیردرساای ،دانش آموزان را با افکار و اطالعات جدید آشاانا
می کناد و شااایوه بهتر انادیشااایادن و بهتر زیساااتن را باه آنهاا
میآموزد»[ .]42در برنااماه درسااای خوانادن ،آموزش درک مطلاب دو
هادف عماده دارد :اول ،کماک باه دانشآموزان برای فهم مطاالاب و
محتوای درس ،و دیگر ،توساااعاه تواناایی آنهاا باه منظور تبادیال آناان باه
افرادی خود تنظیم در اساااتفااده از راهبردهاای درک مطلاب [ .]43در
زنادگی اجتمااعی امروز مهاارت درک مطلاب یکی از مهمترین ابزارهاای
ایجاد ارتباط و وساایله کسااب اطالعات و حل مشااکالت در زمینههای
مختلف زندگی انسااان شااناخته شااده اساات .خواندن و درک مطالب
نوشااتاری همچنین نقش مهمی در یادگیری و کاربرد دانش دارد .برای
انتخااب مطاالاب باه معیاارهاای قاابال اعتماادی نیااز داریم .یکی از معیاارهاا
سااط سااختی متن اساات .بهعبارت دیگر خوانشپذیری متون باید با
سط مهارت دانشآموزان متناسب باشد .بهطور کلی عوامل بسیاری در
درک متون نقش دارند که از جمله آنها عوامل زبانشناختی ،انتظارات،
موقعیت و دانش پیشاااین خواننده اسااات [ .]44این نو درک ،زمانی
حاصال میشاود که خواندن در ساکوت صاورت گیرد .بخش زیادی از
پیشااایناة نظری عوامال آموزشااای باه الگوی نرایااناه باهعنوان حاامی
اجتماعی» مربوط میشاود .این پارادایم نشاان میدهد تعامل انساان با
رساانه همانند تعامل انساان از طریق روشهای انساانی و اجتماعی اسات
[ .]45برای نشااان دادن این ایده ،تعدادی از تجارب روان شااناختی را
جمع آوری کردناد کاه در آنهاا انساااانهاا باا یکادیگر ارتبااط برقرار
میکردناد ،پااساااخ میدادناد و همادیگر را تهادیاد میکردنادس برای مثاال،
مطالعات نشااان داد انسااانها کسااانی را ترجی میدهند که آنان را به
جای تهدید ،تمجید کنند .در دنیای واقعی انساان با انساان تعامل داردس
درحالی که در محیطهای مبتنی بر رایانه ،انسااان با رسااانه در ارتباط
اسااات .به عبارت دیگر ،انساااان در تعامل با رساااانه مانند وقتی عمل
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میکند که با یک انساان در تعامل اسات .برای مثال ،انساان تمایل دارد
با برنامة رایانهای که او را تمجیاد میکناد کار کناد تا با برنامهای که او را
کمتر تشاااویق میکند .کاربرد این الگو در پژوهشهای مربوط به عامل
آموزشی نشان میدهد یادگیرندگان با عامل آموزشی در قالب رفتارهای
اجتمااعی برخورد خواهناد کرد .نتاایج پژوهشها حاکی از آن اسااات که
یاادگیرنادگاان در مقاابال عوامال آموزشااای باا نقشهاای اجتمااعی متفااوت
رفتارهایی متناساااب با نقش عامل از خود نشاااان خواهند داد [ .]46و
اینکه ظاهر بصاری عامل آموزشای میتواند آن را به مدل اجتماعی برای
یادگیرندگان تبدیل کند [ .]47پژوهشهای انجام شاده در حوزه عوامل
آموزشااای نشاااان میدهاد این عوامال از طریق ویژگیهاا و نقشهاای
مختلف ،محیط یاادگیری را تحات تاأثیر قرار میدهناد .در برخی از
پژوهشهاا آن دساااتاه از تصااامیماات مربوط باه طراحی دیاداری یاا
تصامیمات دربارە ظاهر عوامل ،بسایار مهم شاناخته شادهاند .اگر ظاهر
دیداری عامل آموزشای ناشاایسات باشادس شاایساتگی و طراحی خوب رفتار
و دیالوگ عامل اهمیت ندارد و ممکن اسااات اثرات آموزشااای عامل به
طور فراوانی کااهش یاابادس زیرا ظااهر دیاداری عاامال ،انتظاارات ،نگرش،
درک و انگیزه یادگیرنده را تحت تأثیر قرار میدهند .برخی از پژوهشها
نیز به اثر ظهور عامل آموزشاای یا میزان واقعگرایی عامل آموزشاای بر
یاادگیری پرداختاهاناد .برای مثاال ،باایلر ) (Baylorو کیم ) ]28[ (kimباه
بررسای تأثیر دو نو واقعگرایی در عوامل (شاخصایت انساانی و شاخصایت
غیرانساااانی) بر دانشآموزان پسااار و دختر پرداختاهاناد .آناان دریاافتناد
دانشآموزانی که از عامل واقعگرایانه اسااتفاده کردهاند ،عملکرد بهتری
نسابت به دانشآموزانی داشاتهاند که از عامل غیرواقع گرایانه (شاخصایت
غیارواقعای و کااارتونی) در یااادگیاری خود بهاره بردهانااد .در پژوهش
قرهبااغی و همکااران [ ]24دو گروه از طریق چنادرسااااناهای آموزشااای
مبتنی بر عامل آموزشای مربیگونه و چندرساانهای آموزشای مبتنی بر
عامل آموزشای کارشاناسگونه آموزش دیدند .نتایج این پژوهش نشاان
داد عامل آموزشاای محرک مربیگونه بیشااتر از عامل آموزشاای محرک
کارشاناس گونه ،در یادگیری ،تساهیلساازی یادگیری و انگیزه یادگیری
درس علوم تأثیر دارد.
نتاایج پژوهش باایلر ) (Baylorو کیم ) ]38[ (kimدر بررسااای نقش
مجزای عوامل آموزشاای نشااان داد نقشهای این عامل ،فقط بهمنظور
واکنش نشااان دادن دانشآموز به اهداف مدنظر ادراک نمیشااودس بلکه
همانطور که طراحی شادهاند ،باعث ایجاد تغییرات معنادار در یادگیری
و انگیزه آنان نیز میشاوندس بهخصاوی اینکه عامل کارشاناسگونه باعث
افزایش دساااتیاابی اطالعااتی و عاامال انگیزهدهناده ساااباب افزایش
خودکارآمدی و عامل مربیگونه سابب بهترشادن یادگیری و انگیزه شاد.
باایلر و کیم [ ]41نشاااان دادناد حاالات چهره و یسااات عاامال هماانناد
تعامالت گفتاری بر ادراک عامل و یادگیری تأثیرگذار اسات .نتایج نشاان
داد زمانی که عوامل آموزشاای دارای حرکات دساات و ساار هسااتندس
یادگیری بیشاتر می شاود .پژوهش دوماگ ) ]51[ (Domagkگویای این
صاارف وجود عامل آموزشاای ،یادگیری و انگیزه را افزایش
نکته بود که ِ
نمیده د و اگر عامل آموزشای از لحا ظاهری پساندیده باشادس یادگیری
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افزایش پیدا میکند و همچنین اگر هر دو نشاااانه یعنی صااادا و ظاهر
نااپساااناد بااشااادس یاادگیری کااهش خواهاد یاافات .نتاایج این پژوهش،
همچنین تأثیر مهم صادا و ظاهر عوامل آموزشای در یادگیری را نشاان
دادند .نتایج پژوهش ییلماز و چیلیک ) ]52[ (Yilmaz and Kilicنشااان
داد زمانی که یادگیرندگان در معرض عامل آموزشاای شاابیه به انسااان
قرار میگیرندس در پیشاارفت تحصاایلی ،یادداری و نگرش نتایج بهتری
حاصااال میشاااود .حامیان اساااتفاده از عوامل آموزشااای متحرک در
محیطهای یادگیری مبتنی بر رایانه از این ایده که این عوامل محیط را
ساارگرمکننده میسااازند ،پشااتیبانی میکنند .این ساارگرمکنندگی با
برانگیختن یاادگیرنادگاان باه تعاامال بیشاااتر و ماانادن بیشاااتر در محیط
آموزش سازگار است .براساس افزایش انگیزه و تعامل ،فرض میشود که
عملکرد یادگیرندگان نیز بهبود مییابد [.]48
رابرتساون ) (Robertsonو همکاران [ ]53در پژوهش خود ،نقشهای نو
و جالبی برای عامل آموزشی در نظر گرفتهاند .برای مثال عامل آموزشی
میتواناد برای عینی کردن موارد انتزاعی و ملموس کردن آنهاا برای
یادگیرندگان کم سان کمک کند .عامل صادا میتواند بر چگونگی درک
یاادگیرنادگاان از عوامال آموزشااای تاأثیر بگاذارد .باهعالوه ،ویژگیهاای
مختلف صااادا در عاامال آموزشااای میتواناد یاک تفااوت معنیدار در
یاادگیری و نگرش ایجااد کناد .در پژوهش عبادالهی عادلی انصاااار []54
نتاایج حااکی از آن بود کاه گروهی کاه باه روش چنادرسااااناه ای آموزش
دیده بودند ،در آزمون درک مطلب موفقیت بیشااتری نساابت به گروه
ساانتی کسااب کردند .نتایج پژوهش یوچو ) ]55[ (Yu-Chuنیز که به
م اامون بررساای تأثیر بهکارگیری نرم افزار تعاملی آموزش بر میزان
بهبود یادگیری درک مطلب دانشآموزان دوره ابتدایی و مقایسااة آن با
روش آموزش سانتی انجام گرفت ،نتایج نشاان داد بین آزمون یادگیری
از طریق چندرساانهای تعاملی با روش سانتی در توانایی درک مطلب در
چهاار مؤلفاة نپیشبینی ایاده اصااالی کال متن» و ن درک ایاده اصااالی
نویسااانده» ،نحدس معنای کلمات جدید با تجزیه و تحلیل ریشاااهها،
پیشااوندها ،پسااوندها یا محتوای متن» و ن تجزیه و تحلیل جمالت و
سااااختاار پیچیاده » تفااوت معنااداری وجود داردس باهگوناه ای کاه تاأثیر
مثبات چنادرسااااناهایهاای تعااملی در درک مطلاب تاأییاد شاااد .در این
راسااتا ،پژوهش حاضاار با هدف مشااخ کردن ویژگیها و نقشهای
عوامل آموزشاای مبتنی بر محیطهای یادگیری الکترونیکی و بررساای
تاأثیر آنهاا بر یاادگیری و مهاارت درک مطلاب باه اجرا درآماد و درصااادد
پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
 آیا عوامل آموزشا ای مبتنی بر محیطهای یادگیری الکترونیکی منجربه افزایش مهارت درک مطلب دانشآموزان پایه ششم میشود؟
 آیاا ویژگیهاای درونی و بیرونی عوامال آموزشااای بر افزایش مهاارتدرک مطلب دانش آموزان مؤثر است؟

روش تحقیق
این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی اجرا شااااد .در بخش کیفی
پژوهش ،به منظور استخراج و تدوین ویژگیهای عوامل آموزشی مبتنی

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

بر محایاطهااای یااادگیاری الکاتارونیاکای ،روش تحالایاال محاتاوای کیافای
اساتفاده شاد .بدین منظور ،ابتدا کلیدوایههای مربوط به عوامل آموزشای
و یادگیری الکترونیکی مشاخ شادند ،ساپس برای دساتیابی به منابع
اصااالی چون کتاب ،مقااالت ،پاایااننااماة مرتبط این کلیادوایههاا در
پایگاههای علمی همچون  Science Direct،Eric ،Ebscoو Proquest
جسااتجو شااد .مطالعاتی که بی نام ،غیرعلمی و به زبان غیر انگلیساای
نگارش شاده بود ،از بررسای خارج و مطالب از میان 70مقالة پژوهشای و
مقالة مروری و کتب انتخاب شاادند .انتخاب و تحلیل مقاالت براساااس
ارتباط بیشااتر به موضااو  ،انجام شااد .پس از مطالعة نظاممند مبانی
نظری و بررسااای نتاایج پژوهشهاای انجاام شاااده در رابطاه باا عوامال
آموزشی و نقش آنها در یادگیری ،ویژگیهای عوامل آموزشی شناسایی،
تادوین و باا همکااری 10نفر از متخصاااصاااان تکنولویی آموزشااای و
یادگیری الکترونیکی و ساارگروهان آموزشاای ،این ویژگیها در قالب دو
بخش ویژگیهاای بیرونی و درونی همراه باا راهبردهاای مرتبط باا هریاک
طبقه بندی شدند.

ویژگیهاای بیرونی عوامال آموزشااای مبتنی بر محیطهاای یاادگیری
الکترونیکی
 باالبودن میزان جذابیت ادراکی عامل آموزشی از نظر ظاهر و صدا حرکات سر و دست و یا حالت چهره عامل واقعیگرایی عامل به جای کارتونی بودن آن انتخاب ظاهر عوامل به سلیقة خود یادگیرنده انتخاب جنس به سلیقة خود یادگیرنده عامل انسان نما در مقابل عامل غیرانسان نما عامل متحرک در مقابل عامل ساکن گفتار به جای متن نوشتاری گفتار پویا (مکث میکندس صدایش را باال و پایین میبرد). گفتار شخصیسازی شده (غیررسمی) -صدای انسان به جای صدای تولیدشده رایانه

ویژگیهای دررونی عوامل آموزشی مبتنی بر محیطهای یادگیری
.1کنترل سرعت یادگیری به انتخاب خود یادگیرنده
.2ارا ة بازخورد توصیفی
 .3بازخورد مؤدبانه
 .4ارا ة پیش پرسش
 .5انتخاب پاسخها به سلیقة فراگیر
.6نزدیکی شایستگی عامل و دانشآموز
.7مهارت متناسب با مهارت یادگیرنده
.8نقش متغیر عامل آموزشی (کارشناس ،مربی ،انگیزهدهنده)
باهطورکلی عوامال آموزشااای باه ویژگیهاای بیرونی و درونی تقسااایم
میشاوند که ویژگیهای بیرونی ابعاد دیداری و کالمی را شاامل میشاود
و ویژگیهای درونی ،روشهای آموزشای و نقش عامل آموزشای را دربر
میگیرد.
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در بخش کمّی ،باهمنظور بررسااای تاأثیر این ویژگیهاا بر درک مطلاب
دانشآموزان ،از روش شاابه آزمایشاای ) (Quasi-experimentalبا طرح
پیشآزمون -پس آزمون باا گروه کنترل (یاک گروه آزماایش و دو گروه
کنترل) اسااتفاده شااد .جامعة آماری پژوهش را کلیة دانشآموزان پایة
شااشاام ابتدایی شااهر قم شااامل  22854نفر تشااکیل میدادند که با
اساااتفااده از روش نموناهگیری در دساااترس ،تعاداد 90دانشآموز از 3
مدرسااه انتخاب و بهصااورت تصااادفی در گروههای آزمایش و کنترل
(گروه آزماایش 30 :نفر ،گروه کنترل 30 : 1نفر و گروه کنترل دو 30:
نفر) قرار داده شدند.

ابزار اجرای پژوهش
ابزارها و مواد پژوهش شاااامل چندرساااانهایهای آموزشااای مبتنی بر
محیطهای یادگیری الکترونیکی و ساااؤاالت آزمون درک مطلب (پیش
آزمون پس آزمون) بود .محتوای چنادرسااااناهای آموزشااای مبتنی بر
محیطهاای یاادگیری الکترونیکی پیرامون مبحاث مربوط باه درک مطلاب
پایة شاشام ابتدایی شاامل مؤلفههای :پیشبینی ایده اصالی کل متن از
عنوان ،زیرنویس ،تصااااویر ،نمودارهاا ،ارقاام یاا کلماات کلیادی آن ،درک
ایده اصاالی و کلی در هنگام خواندن ،درک جمالت پیچیده با تجزیه و
تحلیل ساااختار ،تفساایر هدف نویساانده در هنگام خواندن ،درک ایده
کلی یاک جملاه قبال از رفتن باه جملاه بعادی ،درک مطاالاب اصااالی از
طریق خوانادن ساااریع پااراگرافهاای اول و آخر ،حادس معناای کلماات
جدید با تجزیه و تحلیل ریشاهها ،پیشاوندها ،پساوندها یا محتوای متن،
اسااتفاده از کلمات ساااده برای جایگزین کردن کلمات دشااوار در فهم
جملاه تشاااکیال میداد [ 50و  .]49در این پژوهش از چنادرسااااناهای
الکترونیکی غیرخطی اسااتفاده شااده اساات .که این نو چند رسااانه با
اساتفاده از ویژگی فرارساانه ،امکان حرکت روی محتوای چند رساانهای
با هر ترتیبی ممکن اساات .در واقع در این نو محتوای چند رسااانهای
امکان داشاتن یک آغاز با چند پایان و حتی ،در اکثر مواقع ،بدون پایان
مشاااخ نیز ممکن اسااات .در چنین نرمافزارهاایی امکااناات نااوبری
) (Navigationباهوسااایلاه دکماههاا ،منوهاا و ...در اختیاار کااربر قرار داده
میشااود و ویژگی مهمی که در این ارتباط باید رعایت شااود این اسات
که در یک محیط نرمافزاری چندرساااانهای هیچ گاه کاربر نباید به یک
بن بسات برساد ،و همیشاه باید راه فراری برای دساترسای به منوها و
ساایر محتواها در اختیار وی قرار داده شاود .باتوجه به مقطع تحصایلی
ماخاااطابایان و هاماچانایان بااا تاوجااه بااه بارررسااای ویاژگایهااای اناوا
چنادرساااااناهایهاا ،در این پژوهش باهمنظور بهرهوری از حاداکثر
ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل آموزشاای ،از محتوای چندرسااانهای
تولید شاده با نرم افزار آرتیکل اساتوری الین ) (Articulate Storylineکه
دارای امکانات گسااترده و کاربری آسااان برای مقطع ابتدایی میباشااد،
اسااتفاده شااده اساات .افزار اسااتوری الین یک نرمافزار تولید محتوای
الکترونیکی و آموزش الکترونیک بهصاورت اساالیدشاو اسات که امکانات
بساایاری از نرم افزارها را بهصااورت یکجا در خود جای داده اساات تا

F. Hashemi, S. Ali Qureshi2.
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کااربر بتواناد بادون نیااز باه نرم افزارهاای جاانبی ،محتوای خود را تنهاا باا
استفاده از نرم افزار تولید محتوای استوری الین ایجاد کند.
چنادرسااااناهای مورد اساااتفااده در این پژوهش از قاابلیاتهاای متن،
شانیداری ،تصاویر ثابت ،پویا نمایی (انیمیشان) ،ویدیو برخوردار بوده و
به صورت تعاملی است .محتوای آموزشی مبتنی بر محیطهای یادگیری
الکترونیکی در اختیار پنج نفر از معلمان و سه نفر سرگروههای آموزشی
استان قرار داده شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت.
در چندرساااانه ای آموزشااای گروه آزمایش ،از عامل آموزشااای دارای
ویژگیهاای درونی و بیرونی موجود در الگو (محتوای چنادرسااااناهای
تولید شاده با اساتوری الین) اساتفاده شاد .محتوای چندرساانهای گروه
کنترل  1شاامل یک تصاویر ثابت و بدون کالم (آواتار) از عامل آموزشای
و بدون ویژگیهای موجود در الگو بود .چندرسااانهای آموزشاای طراحی
شده برای گروه کنترل  2فاقد عامل آموزشی بود.

ابزار اندازهگیری
آزمون درک مطلب شااامل 20سااؤال بود که نکات ارا ه شااده از طریق
دروس چندرسااانهای آموزشاای را پوشااش میداد .آزمون مذکور برای
پیش آزمون و پس آزمون اسااتفاده شااد .در این آزمون ،به هر پاسااخ
صااحی  ،یک نمره تعلق میگرفت .پس از تهیة سااؤاالت ،بهمنظور رفع
نواق و اشاکاالت احتمالی ،ساؤاالت در اختیار چند معلم و نیز دو نفر
از کارشااناسااان تکنولویی مقطع ابتدایی قرار گرفت و پس از تصااحی
اشااکاالت موجود ،روایی سااؤاالت آزمون به تأیید متخصااصااان رسااید.
همچنین ،آزمون تهیاه شاااده روی یاک گروه 15نفری از دانشآموزان
ساااال شاااشااام ابتادایی باه اجرا درآمادس این افراد دانشآموزانی غیر از
دانشآموزان گروه نمونه اما از همان مدارس منتخب بودند .با اساتخراج
دادههای مورد نیاز ،ویژگیهای اصالی ساؤاالت یعنی میزان دشاواری و
تمیز آنها محاسبه شد.

شکل  :1محتوای الکترونیکی چندرسانه ای استوری الین بهمنظور تقویت مهارت درک مطلب
Fig. 1: Storyline multimedia e-content to enhance comprehension skill

شکل  :2محتوای الکترونیکی گروه آزمایش
Fig. 2: E-content of the experimental group
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پس از بررسای ضارایب محاسابه شاده و حذف ساؤاالت نامناساب ،آزمون
یادگیری مناسااب تشااخی داده شااد .برای تعیین پایایی سااؤاالت ،از
روش دونیمه کردن اساتفاده شاد .ضاریب پایانی هر نیمه آزمون 0/81و
ضاریب پایایی کل آزمون  0/94بهدسات آمد .نخسات یک هفته قبل از
اجرای آزماایش ،از دانشآموزان ساااه گروه ،پیش آزمون باهعمال آماد.
آموزش گروهها در طی  5هفته و هر هفته یک جلسااه و هرجلسااه یک
سااعت اجرا شاد .آموزش در هر ساه گروه مبتنی بر محیطهای یادگیری
الکترونیکی بود و در بساتر ساامانة مدیریت یادگیری اجرا شاد .به منظور
تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد.

آزمون تحلیال کواریاانس وجود ناداشااات .ازاین رو باا کم کردن نمرات
پیشآزمون از نمرات پسآزمون یاادگیری برای هریاک از گروههاا ،نمرات
تفاضاالی یادگیری گروهها محاساابه شاادس سااپس با اسااتفاده از آزمون
تحلیال واریاانس ،فرضااایاة پژوهش مورد آزماایش قرار گرفات .پیش از
انجام تحلیل واریانس ،ابتدا طبیعی بودن توزیع دادههای نمرات تفاضلی
یادگیری برای گروههای آزمایش و کنترل به وسیلة آزمون کولموگروف-
اسمیرنف آزمون شد که نتایج نشان داد به شرح ذیل و طبیعی است.
جدول : 2توزیع نمرات تفاضلی یادگیری
Table 2: Distribution of differential learning scores

گروه

نتایج و بحث

Group

باهمنظور مقاایساااة عملکرد آزمودنیهاای گروههاای آزماایش و کنترل،
شااااخ های توصااایفی نمرات دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون
بررسای شاد .جدول شاماره 2شااخ های توصایفی مرتبط با نمرههای
پیش آزمون و پس آزمون یادگیری در هر ساااه گروه (آزمایش ،کنترل
1و کنترل )2را نشان میدهد.

آزمایش

جدول : 1شاخ های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و
کنترل
Table 1: Descriptive statistics of pre-test and post-test scores of experimental
and control groups

پیش آزمون
گروه

تعداد

group

N

آزمایش
کنترل1
Control1

کنترل2
Control2

Post-test

pre-exam

انحراف
معیار

M

10.61

2.23

18.12

2.28

30

7.45

2.02

17.84

2.12

30

8.95

2.18

16.25

2.74

میانگین
M

experiment

پس آزمون

30

Sd

میانگین

انحراف
معیار
sd

هماانگوناه کاه از اطالعاات جادول  1مشاااخ اساااتس میاانگین نمرات
آزمودنیهای گروهها در پیش آزمون به یکدیگر نزدیک بوده اساااتس اما
میانگین نمرات گروهها پس از مطالعة درسهای چندرسااانه ای مرتبط
با خود افزایش یافته اساتس بهگونه ای که میانگین نمرات گروه آزمایش
از گروههای کنترل  1و  2بیشاتر بوده اسات .بهمنظور بررسای اینکه آیا
این تفاوت در نمرات پس آزمون از لحا آماری معنادار اسااات یا خیر،
اساااتفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس اعمال شاااد .بدین منظور،
نخسات مفروضاههای تحلیل کواریانس (نرمال بودن ،همگنی واریانسها
و برابری شیب رگرسیون) بررسی شد .با بهکارگیری آزمون کلموگروف-
اسامیرنوف برای پیش آزمون و پس آزمون ،نرمال بودن و با اساتفاده از
آزماون لاون بارای پایاش آزماون  F=17.81، P=0.000و پاس آزماون
 F= 17.81، P=0.000همگنی واریانسها نشان داده شد .همچنین ،نتایج
تحلیل نشاان داد بین شایبهای رگرسایون یادگیری گروههای آزمایش
و کنترل تفاوت معناداری مشااهده می شاود .بنابراین مفروضاة همگنی
شاایبهای رگرساایون گروهها تأیید نشااد .بنابراین امکان اسااتفاده از

experiment

کنترل1
Control1

کنترل2
Control2

p

Z

0.97

0/16

1.73

0.09

0.77

0.51

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه نمره تغییرات در گروهها
Table 3: Results of analysis of variance to compare the scores
of changes in groups

منبع
تغییرات

مجمو
مجذورات

Source of
changes

Total
squares

نمرات
تفاضلی

142.519

درجات
آزادی
Df

4

میانگین
مجذورات

F

Mean of
square

68.22

سط
معناداری
Sig

12.471

0.000

Differential
scores

بناابر نتاایج جادول ،3پس از تعادیال نمرات پیشآزمون ،تفااوت بین
گروههاای آزماایش و کنترل معناادار بود  p<0.05و در نتیجاه برای
مقایسه دو به دوی بین گروهها الزم بود از آزمون تعقیبی توکی استفاده
شود که نتایج این آزمون در جدول شماره  4ارا ه شده است.
براسااااس نتاایج آزمون تعقیبی ،بین گروه آزماایش و کنترل اختالف
معناادار بوده و  p<0.05اسااات کاه فرضااایاه پژوهش تاأییاد میشاااود.
بهعبارت دیگر ،بعد از ارا ة متغیر مستقل در گروه آزمایش و ارا ه ندادن
آن در گروه کنترل ،نتایج پسآزمون نشااان داد گروه آزمایش و کنترل
1به ترتیب بهطور معناداری نمره بیشاتری را کساب کرده بودند که نمره
بااالتر گروه آزماایش باه دلیال وجود عاامال آموزشااای دارای ویژگیهاای
درونی و بیرونی اسات .همچنین بین گروههای کنترل 1و  2نیز اختالف
معنادار بوده و  p<0.05اسات .نمره باالتر گروه کنترل  1از گروه کنترل
 2به دلیل وجود عامل آموزشی بود که در گروه کنترل  2وجود نداشت.
بین گروههای آزمایش و کنترل  2نیز اختالف معناداری وجود داشاات.
 p<0.05ازآنجااکاه در هماة موارد میاانگین اختالف مثبات اساااتس پس
میاانگین گروه  Iبااالتر بوده اسااات .بناابراین ،فرضااایاة پژوهش تاأییاد
میشااود .بدین ترتیب نتایج حاکی از آن بود که گروه آزمایش به دلیل
اساتفاده از عامل آموزشای دارای ویژگیهای درونی و بیرونی نسابت به
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گروه کنترل  1که چندرسااانه ای دارای عامل آموزشاای فاقد ویژگیهای
درونی و بیرونی را مطالعه کردند ،درک مطلب بهتر و عمیقتر صاااورت
گرفته اسات .همچنین گروه کنترل  1به دلیل اساتفاده از عامل آموزشی
نسابت به گروه کنترل  2که فاقد عامل آموزشای بود ،عملکرد بهتری در
درک مطلب نشان دادند.
جدول :4نتایج مقایسه دو به دو گروهها با آزمون تعقیبی توکی
Table 4: Results of two-pair comparison with Tukey post hoc test

گروه i

گروهj

میانگین اختالفI-J

سط معناداری

Group i

Group j

Mean I-J difference

Sig

22.46

0.000

18.22

0.000

9.14

0.000

آزمایش

کنترل

experiment

Control

آزمایش

کنترل 2

experiment

Control2

کنترل1

کنترل 2

Control1

Control2
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نتیجهگیری
پژوهش حاضار با هدف بررسای تأثیر ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل
آموزشااای مبتنی بر محیطهاای یاادگیری الکترونیکی بر مهاارت درک
مطلب دانشآموزان پایة شااشاام ابتدایی اجرا شااد .یافتههای پژوهش
حاکی از نمرات یادگیری بیشااتر گروه آزمایش (عامل آموزشاای دارای
ویژگیهای درونی و بیرونی) نساابت به گروه کنترل ( 1عامل آموزشاای
فاقد ویژگیهای درونی و بیرونی) و گروه کنترل ( 2چندرساانه ای فاقد
عامل آموزشای) بود .یکی از ویژگیهای بیرونی عوامل آموزشای مبتنی
بر محیطهاای یاادگیری الکترونیکی در بُعاد بیرونی ،ساااط عاالی میزان
جذابیت ادراکی عامل آموزشای از نظر ظاهر و صاداسات .نتایج پژوهش
نشاااان داد ارا ة نشاااانههای اجتماعی جذاب به شاااکلگیری طرحواره
تعامل اجتماعی و درنهایت به عمیق شاادن یادگیری منجر می شااود.
مالک جاذابیات ظااهری در این پژوهش زیباایی چهرە ظااهری و مالک
جذابیت صادا در صادای قوی به جای صادای آرام و صادای انساان به
جای صااادای تولیدشااده ماشاااین بود .این یافته با نتایج پژوهشهای
دوماگ [ ]51و مایر و همکاران [ ]17و بایلر [ ]38منطبق اسااات .این
یافته براسااس نظریة عامل اجتماعی اتکینساون و همکاران [ ]27اسات
که می گوید ارا ة نشااانههای اجتماعی جذاب به شااکل گیری طرحواره
تعامل اجتماعی و درنهایت به عمیق شادن فرایند یادگیری می انجامد.
یکی دیگر از ویژگیهای بیرونی عوامل آموزشاای که در چندرسااانه ای
گروه آزمایش به کار گرفته شاده بود ،واقعی بودن چهره عامل آموزشای
بود که در گروه کنترل  1به شاااکال کارتونی طراحی شاااده بود .نتایج
نشااان دهنده تأثیر این ویژگی بر افزایش میزان یادگیری دانش آموزان
بود .این یافته با نتایج پژوهشهای یوچو [ ، 55ییلماز و همکاران []52
و وناگ و همکااران [ ]39همااهناگ اسااات .این یاافتاه را می توان چنین
توجیه کرد که یک شاخصایت شبیه به واقعیت ،باورپذیری بیشتری دارد
و در عوض رفتار غیرطبیعی می تواند باعث حواس پرتی و انحراف ذهن
فراگیر شاود .در رابطه با ویژگی بیرونینانتخاب ظاهر عوامل به سالیقة

خود یاادگیرناده» نتاایج بیاان کنناده تاأثیر این ویژگی بر یاادگیری
فراگیران بود .این یاافتاه مطاابق باا یاافتاههاا ی باایلر و کیم [ ،]41عادلی
انصار [ ]54و دوماگ [ ]51است.
به عبارتی ،چنانچه ظاهر فیزیکی (سن ،جنس ،وزن ،پوشش و  .)..عامل
را خود کاربر انتخااب کناد ،انگیزه وی افزایش می یابد و با عامل ،ارتبااط
بیشتری برقرار می کناد و درنتیجاه یاادگیری بیشاااتر می شاااود .در
پژوهش حاضار ،یکی دیگر از ویژگیهای عامل آموزشای گروه آزمایش،
دارا بودن یک عامل انسان نما به جای عامل غیرانسان نما (گروه کنترل
 )1بود .انساااان گونگی عاامال یعنی اینکاه رفتاار عاامال آموزشااای تاا
حدممکن طبیعی و متناساب با فراگیر باشاد .یک شاخصایت انساان گونه
باورپذیری بیشااتری دارد و در عوض رفتار غیرطبیعی یک شااخصاایت
غیرانساانی می تواند باعث حواس پرتی و انحراف فراگیر شاود .همچنین،
براسااس نتایج پژوهش ،صادای انساان در مقایساه با صادای شابیه ساازی
ش اده رایانه ،گفتار پویا (مکث کردن و باال و پایین بردن صاادای عامل)
گفتار شاخصای ساازی شاده عامل (غیر رسامی به جای رسامی) و صادای
انساااان باه جاای صااادای رایااناه مقبولیات بیشاااتری دارد و باه افزایش
یاادگیری منجر می شاااود .این یاافتاه مطاابق باا نتاایج پژوهشهاای
آتکینساااون و همکااران [ ،]37مورنو و ماایر [ ،]15-45ماایر و همکااران
[ ]17است.
به نظر می رساد گفتار شاخصای شاده (غیررسامی) ،حس تعلق اجتماعی
را تسااهیل می کند و یادگیری را افزایش می دهد .براساااس یافتههای
پژوهش حاضار ،صادای انساان در مقایساه با صادای شابیه ساازی شادە
رایانه ساابب افزایش یادگیری میشااود .این یافته مطابق با نتئوری اثر
اجتماعی» مایر [ ]17اساات که میگوید صاادای انسااان در مقایسااه با
صادای شابیه ساازی شاده رایانه مقبولیت بیشاتری دارد .در این پژوهش،
ویژگیهاای درونی عوامال آموزشااای مبتنی بر محیطهاای یاادگیری
الکترونیکی (گروه آزماایش) در بُعاد روش آموزشااای عباارت بودناد از:
کنترل سااارعات یاادگیری باه انتخااب خود یاادگیرناده ،ارااة باازخورد
توصایفی ،بازخورد مؤدبانه ،ارا ة پیش پرساش ،انتخاب پاساخها به سالیقة
فراگیر .یافتههای پژوهش نشاان داد هنگامی که کاربر با انتخاب خود به
قسااامات بعادی آموزش میرود ،یاادگیری بیشاااتر از زماانی اسااات کاه
سایساتم اجازه این کار را به کاربر نمیدهد .همچنین توضیحات گفتاری
عاملها در مقایساه با توضایحات نوشاتاری تأثیر بیشاتری بر یادگیری
داشاات .این یافته مطابق با یافته آتکینسااون ) ،]27[ (Atkinsonمایر و
همکااران [ ،]17مورنو و ماایر [ ]15و مورنو و همکااران [ ]36اسااات.
یاافتاههاای پژوهش همچنین نشاااان دادناد کاه ارااة باازخورد مؤدبااناه باه
افزایش یادگیری منجر میشاااود .در بُعد نقش عامل آموزشااای ،نتایج
پژوهش نشااان داد که نزدیکی شااایسااتگی عامل و یادگیرنده ،مهارت
متناسب با مهارت یادگیرنده و نقش متغیر عامل آموزشی (انگیزهدهنده،
کارشاااناس و مربی) به یادگیری بیشااتری منجر میشاااود .همچنین،
چناانچاه مهارت عامل ،متناساااب با مهارت یادگیرنده باشااادس یادگیری
افزایش خواهد یافت .این یافته با نتایج مطالعات کیم [ ]28همساوسات.
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 عواملی که حاوی هردو عملکرد،یافتهها همچنین نشاان داد بهطورکلی
یکی از.انگیزشای و اطالعاتی باشاندس باعث یادگیری بیشاتری خواهد شاد
انتقادات اسااسای که به محیطهای چندرساانهای و یادگیری الکترونیکی
 ضاعف آنها در فراهم آوردن بافتی اجتماعی اسات که در آن،وارد اسات
 عامل محرک آموزشی در این.امکان تعامل بین افراد وجود داشاته باشد
جهات طراحی می شاااود کاه یاادگیرنادگاان باا معلمی مجاازی یاا
 عوامل آموزشاای میتوانند.یادگیرندهای مجازی تعامل داشااته باشااند
محیطهاای یاادگیری غنی برای درگیرسااااختن و باا انگیزه سااااختن
 تقریباً اغلب یافتههای پژوهشاای گویای تأثیر.یادگیرندگان ایجاد کنند
 تاکنون هیچگونه، بااین حال.مثبت اساااتفاده عوامل آموزشااای بودهاند
. مورد توافق همة پژوهشاگران عرضاه نشاده اسات،دساتورالعمل طراحی
 پیشاانهاد می شااود تا در طراحی،براساااس یافتههای پژوهش حاضاار
 دسااتورالعملهای طراحی براساااس،عوامل آموزشاای در چندرسااانهها
.ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل آموزشی در نظر گرفته شود
 باه طراحاان و تولیادکننادگاان نرم افزارهاای چنادرسااااناهای،همچنین
آموزشای توصایه میشاود به هنگام طراحی و تولید چندرساانهایها از
 پژوهش.اساتانداردها و اصاول علمی مربوط به این زمینه اساتفاده کنند
حاضار با محدودیتهایی ازجمله نبودِ امکان انتخاب تصاادفی مدارس و
کالسهاای درس (باه دلیال مجهز نبودن هماه مادارس از امکااناات و
 ازآنجااکاه پژوهش در زمیناة.تجهیزات کاارگااه رایااناه) مواجاه بود
 پیشانهاد،ویژگیهای درونی و بیرونی عوامل آموزشای در آغاز راه اسات
می شااود پژوهشهای مشااابه در سااایر پایههای تحصاایلی و با در نظر
گرفتن ساان و جنساایت بهعنوان یک متغیر و روی نمونههایی با حجم
.بزرگتر انجام گیرد
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این مقاله توساط توساط نویسانده اول نگارش و تنظیم شاده و نویسانده
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در اینجا الزم اسات از کلیه همکاران و پرسانل آموزشای مدارس منتخب
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