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یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که بیشتر فعالیتها و
فناوریهای بهکار گرفته شده در این دورهها بر مبنای نظریات
یادگیری رفتارگرایی به میزان ( )%51میباشد و فعالیتهای اندکی از
این دورهها بر مبنای درگیر نمودن یادگیرنده در جریان تدریس و
تئوریهای یادگیری مانند ساختنگرایی به میزان ( )%12میباشد .بر
این اساس الزم است به ضمن طراحی مجدد محیطهای یادگیری
الکترونیکی با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و یادگیرندهمحور،
و آموزش مدرسان این دورهها جهت طراحی و بهکارگیری فعالیتهای
یادگیری اشتراکی و همکارانه به غنیشدن محیطهای یادگیری
الکترونیکی کمک نمایند.
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روش :نوع پژوهش به لحاظ رویکرد ،کمی و از نوع تحلیل محتوا و بر
مبنای مدل تعیین مقولههای اصلی نظریات یادگیری کنل و همکاران
انجام گرفته است .جامعه موردپژوهش  330جلسه کالس درس
الکترونیک برای  22ماده درسی قرار دادهشده بر روی سیستم آموزش
الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در
نیمسال اول سال تحصیلی  1395-96میباشد .برای انتخاب جامعه
نمونه از روش تصادفی منظم استفاده گردید و از این تعداد جلسات،
 91جلسه کالس درس با استفاده از فرمول کوکران و با پذیرش
خطای  0/01بهعنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند .دادهها به
روش تحلیل محتوای کمی بررسی شدند.

Purpose: The emergence of modern technologies
has led to the development of e-learning. However
we don’t consider e-learning per se as a separate
educational system, that determine the type of
education. But E-learning should be reflect the
theories and techniques of learning and
psychology. E-learning should be facilitate the
application of these theories in the learning
process. Based on this idea, the purpose of this
research evaluation of consideration to the
learning theories in e-learning courses shahid
Beheshty University.
Method: This research relied on qualitative
research methods and content analysis approach
and it is done based conle’s model for determine
the main categories of learning theories. The
research population consisted of the 330 elearning sessions for 22 subjects on faculty of
education shahid beheshty LMS in the first
semester of 1395-96 year. Sampling method was
regular random including 56 e-learning sessions.
Data were analyzed using the content analysis
approach.
Finding: The results show that more activities in
this courses based on behaviorism learning theory
(51%). There are a little activities that engagement
the learner in the learning process and based on
new learning theory such as constructive theory
(15%).
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هدف :ظهور فناوریهای نوین باعث گسترش یادگیری الکترونیکی
شده است با وجود این نباید یادگیری الکترونیکی را یک سیستم
آموزشی مجزا دانست که نوع آموزش را تعیین کند بلکه یادگیری
الکترونیکی باید انعکاسدهنده نظریهها و فنون یادگیری و
روانشناسی باشد و در جهت تسهیل بهکارگیری این نظریات در
فرایند یادگیری عمل نماید .بر این مبنا هدف پژوهش حاضر بررسی
میزان توجه به نظریات مهم یادگیری در ارائه دورههای یادگیری
الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
میباشد.

* نویسنده مسؤول:
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مقدمه و بیان مسأله
با توسعه یادگیری الکترونیک مبتنی بر وب (یادگیری الکترونیکی) ،تعداد زیادی از مواد یادگیری
الکترونیکی در زمینههای مختلف علمیرواج یافته اند) .)Ren and et al., 2017پیدایش اینترنت و
گسترش سرعت دسترسی به آن ،استفاده از آن برای یادگیری نیز بهطور گستردهای در سراسر دنیا
توسعهیافته است) .(Jochems and et al., 2004امروزه در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای
درحالتوسعه ،بهکارگیری مزایای شبکههای اطالعاتی برای یادگیری در دانشگاهها و آموزشگاهها در
حال گسترش است و میتوان گفت بهآرامی در حال عبور از مرحله پیدایش به مرحله کاربست است
( .)Seraje, 2008طراحان اینگونه محیطهای آموزشی ،با استفاده از امکانات و ابزارهای الکترونیکی،
تمامیعناصر و فرآیند آموزش را هدایت و مدیریت میکنند و یادگیرندگان را از هر مکانی و در
هرزمانی ،در محیط یادگیری قرار میدهند.به بیان راب و همکاران ( )2002یادگیری الکترونیکی
جدیدترین تکامل آموزش از راه دور است  -یک موقعیت یادگیری که در آن هر دو طرف یادگیری با
فاصلة زمانی و مکانی از هم جدا میشوند و تمامیفعالیتهای آموزشی مانند ثبتنام ،مدیریت ،ارائة
محتوا ،ارتباط بین مدرس و دانشجو ،ارتباط بین دانشجو با دانشجویان دیگر ،انجام فعالیتهای
یادگیری و ارزشیابی را با استفاده از امکانات الکترونیکی انجام میدهند.
بر پایه این میزان استفاده و گسترش بهکارگیری اینترنت در آموزش ،از سال  1997به بعد،
دورهها و دانشگاههای الکترونیکی متعددی راهاندازی شدهاند که برخی از آنها در طراحی و ارائهی
آموزشهای خود ،بدون توجه به ویژگیها و قابلیتهای محیط الکترونیکی ،سازوکارهای آموزش
حضوری را در آنها شبیهسازی میکنند و بهکار میگیرند .طراحان این دورهها بیشتر با استفاده از
ابزارهای الکترونیکی ،فرآیند ثبتنام ،ارائة محتوا و اجرای آزمونهای عینی را در اختیار میگیرند و
بهعبارتدیگر ،آموزش الکترونیکی را مدیریت میکنند این نوع دورهها که به دورههای مدیرمحور
معروفاند ،تمام جریان آموزشی را بر طبق یک فرایند خطی و از پیش تعیینشده و با کمترین میزان
تعامل فراگیر ،با برنامه ارائه میدهند ( .)Syadati and Taghiyarah, 2006مبنای نظری این دورهها
براساس آموزش برنامهای و نظریه مدیریت یادگیری میباشد.
با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات ،برخی از دورهها یا دانشگاههای الکترونیکی ،محیط یادگیری را به
نحوی طراحی میکنند که در آن مسؤولیتهای فرایند یادگیری را به یادگیرنده میسپارند .در این
رویکرد ،یادگیرندگان ترغیب میشوند با استفاده از قابلیتهای ارتباطی فناوری ،گروهها یا
اجتماعهای پژوهشی تشکیل دهند .این رویکرد که به رویکرد یادگیرنده محور معروف است با
گسترش وب  12و افزایش تعامل و ارتباط دوطرفه بین کاربر و محیط یادگیری گسترش پیدا کرد
1. Web

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 19 1396

( .)Fayz and et al., 2010بیتز و پوول 1معتقدند ،نرمافزارهای اجتماعی از طریق پشتیبانی از تعامل،
تعامل ،حمایت از ارائه و دریافت بازخورد و ایجاد شبکههای اجتماعی و ارتباط بین افراد ،نقش
مهمیدر بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی یادگیرنده محور بر عهدهدارند ( Bates and Poole,
3
 .)2003از نرمافزارهای نسل دوم یادگیری الکترونیکی میتوان به نرمافزار ایلیرنینگ 2و بیت تورنت
اشاره نمود رویکرد طراحی محیط یادگیری الکترونیکی یادگیرندهمحور یا مبتنی بر کنترل
یادگیرنده ،در نظریهی یادگیری «ساختنگرایی» و آرای تربیتی جان دیویی ریشه دارد ( Seraje,
.)2008
اجرای هرکدام از انواع سیستمهای یادگیری مورداشاره میتواند منجر به ایجاد یک نوع فشار
مالی در مؤسسه آموزشی گردد .هزینه زیاد تولید برنامههای الکترونیکی و نگرانی از عدمموفقیت
برنامه آموزشی ،از دغدغههای اصلی طراحان برنامههای الکترونیکی میباشد .در همین راستا طراحان
محیط یادگیری الکترونیکی باید با شناخت دقیق از ویژگیها و قابلیتهای محیط الکترونیکی و
ادغام این ویژگیها با تئوریها و اصول روانشناسی ،عالوهبر تقویت یادگیریهای موضوعی،
مهارتهای اساسی نظیر توانایی حل مسأله ،خالقیت ،برنامهریزی ،مدیریت و مهارتهای روابط
انسانی و اجتماعی را در یادگیرندگان پرورش دهند .تقی یاره و سیادتی با اشاره به پژوهشهای
کالرک و مایر2004 ،؛ ریچارد و همکاران2004 ،؛ تئو ویلیامز ،2006 ،بیان میکنند که تلفیق ساده
و سطحی عناصر آموزش با امکانات و ابزارهای فناورانه ،بدون شناخت کافی از تئوریهای یادگیری و
اصول روانشناسی و مسائل اخالقی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی فراگیران ،عالوهبر کاهش کیفیت
یادگیری ،موجب نارضایتی و افت تحصیلی در یادگیرندگان میشود ( Taghiyarah and Syadati,
 .)2009بر این اساس محقق در این پژوهش بهدنبال پاسخ این مسأله است که فعالیتهای صورت
گرفته تا چه اندازه ابعاد اصلی هر یک از نظریههای یادگیری را پوشش میدهد و کدامیک از مؤلفهها
بهصورت اثر بخش تر برجسته میباشند.
باوجود اهمیتی که تئوریهای یادگیری در افزایش کیفیت دورههای یادگیری الکترونیکی دارند،
بخیت ،کادرایو و احمدی 4بیان مینمایند« :شواهد کمی حاکی از چگونگی کاربست اثربخشی مدلها
و تئوریهای روانشناسی در یادگیری الکترونیکی (به لحاظ پداگوژیکی) وجود دارند» (Abazi-
 .)Bexheti and et al., 2010اینها درواقع معتقدند ،فاصله زیادی بین وضعیت کنونی وضعیت
مطلوب محیطهای یادگیری الکترونیکی ازلحاظ بهکارگیری تئوریهای یادگیری وجود دارد .کن 5و
همکاران نیز اعتقاددارند که یکی از دالیل فقدان بهرهگیری محیطهای یادگیری الکترونیکی از
1. Beats and poole
2. e- learning
3. bit tornent
4. Abazi.Bexheti , Kadriu , Ahmedi
5. conole
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تئوریهای یادگیری ،دانشگاهیان (متخصصان و محققان) بیرون از حوزه آموزش (حوزه فنی) هستند
که با دیدگاههای متنوع نظری در مورد یادگیری ناآشنا و گاه بیگانه هستند ( .)Conole, 2004در
واقع مهندسین بخش فنی تولید نرمافزارهای آموزشی محیطهای یادگیری الکترونیکی ،شناخت
چندانی از تئوریها و نظریات روانشناسی یادگیری ندارند و به همین علت نمیتوانند آنها را
بهصورت مناسب بهکارگیرند و براساس یک دیدگاه فلسفی روانشناختی به تولید و ساخت
فناوریهای آموزشی اقدام نمایند .تئوریها و قوانین یادگیری و روانشناختی تواناییهای بالقوهای
برای کیفیتبخشی به یادگیری الکترونیکی دارند .نظریات یادگیری میتوانند بر طبق جدول زیر در
یادگیری الکترونیکی کاربرد داشته باشند.
جدول ( :)1مشخصات و نمونهای از کاربردهای بالقوه نظریات یادگیری در آموزش الکترونیکی
()Mashaykh, 2009
نظریه

رفتارگرایی

شناختگرایی

ساختنگرایی

ویژگیهای مهم
تمرکز بر اصالح رفتار از طریق محرک
پاسخ ،یادگیری با کوشش و خطا ،یادگیری
از طریق تداعی و تقویت ،تمرکز پداگوژی
بر کنترل پیامدهای قابلمشاهده
تمرکز بر ساختارهای شناختی درونی
یادگیری باهدف تغییر در ساختارهای
شناختی درونی ،تمرکز بر پداگوژی و
پردازش اطالعات از طریق تعامل ،تشریح،
بازسازی ،تقابل و استنباط
تمرکز بر فرایندهایی که یادگیرنده از
طریق تعامل با محیط ساختارهای
ذهنیاش را میسازد ،تمرکز پداگوژی بر
انجام دادن وظیفه ،خود راهبری و
یادگیری اکتشافی

کاربرد بالقوه در یادگیری الکترونیکی

انتقال محتوا ،سنجش و ارائه بازخورد آنی،

توجه به شناخت توزیعشده ،جهت کمک به
غنای یادگیری از طریق ارتباط میان
یادگیرنده با اجزاء و محیط یادگیری ،توسعه
نظام یادگیری هوشمند و فردی
تقویت ظرفیت یادگیرنده محوری و فعال
نگهداشتن وی در طول یادگیری ،استفاده از
جعبهابزار و سیستمهای حمایتی هوشمند
برای دست یافتن به منابع و تقویت یادگیری

در جدول  1مواردی از ویژگیهای سه نظریه یادگیری رفتارگرایی ،شناختگرایی و ساختنگرایی
را با کاربردهای عملی هریک از این ویژگیها در یادگیری الکترونیکی را نشان میدهد .میتوان با
بهکارگیری اصول نظریههای یادگیری در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی به افزایش میزان و
کیفیت یادگیری ،یادگیرندگان کمک نمود .این اصول میتوانند بهعنوان استراتژیهای مهم طراحان
محیط یادگیری الکترونیکی را یاری نمایند تا برای کاربرد هر فعالیت و یا ابزار الکترونیکی مبنای
پداگوژیکی داشته باشند.
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در زمینة سنجش ابزارها ،فعالیتها ،شیوههای طراحی و چگونگی ارتقاء کیفیت دورههای
یادگیری الکترونیکی بر مبنای نظریههای یادگیری ،پژوهشهایی صورت گرفته است و در هر مورد
سعی شده است که یکی از مؤلفههای یادگیری الکترونیکی را مورد سنجش قرار دهند .برای مثال
کنل و اولیور در یک پژوهش تالش نمودهاند با ترکیب دیدگاههای برنامه درسی و تکنولوژیهای
آموزشی به ارائه یک چهارچوب مشخص جهت طراحی دورههای یادگیری الکترونیکی بپردازند .برای
این منظور آنها بیشتر رسانههای مبتنی بر کامپیوتر را که میتوانند در فرایند یادگیری بکار گرفته
شوند را ازنظر شیوه تأثیرگذاری آنها براساس نظریههای روانشناسی و یادگیری ،بر یادگیرنده و
چگونگی بهکارگیری و استفاده معلم از آنها را تحلیل و دستهبندی نمودهاند و بهاینترتیب راهنمای
عملی برای بهکارگیری هدفمند این رسانهها را فراهم آوردهاند (.)Conole and Oliver, 1998
بنیگنو و ترینتین در یک پژوهش به ارزیابی دورههای یادگیری الکترونیکی آنالین و کیفیت
یادگیری آنها از نظر جنبههای مختلف پرداختهاند .آنان برای این ارزیابی جنبههایی از نظریههای
یادگیری را مانند ویژگیهای فردی ،شیوههای یادگیری ،تجزیهوتحلیل پیامها و ارتباطات بین فردی،
ابزار و مواد یادگیری و اشکال مختلف محیطهای یادگیری و فناوریهای بکار گرفته را موردپژوهش
قرار دادند ( .)Benigno and Trentin, 2000فریدیچ نیز در یک پژوهش به ارزیابی فناوریهای بکار
گرفتهشده در فرایند تدریس و یادگیری پرداختهاند و به درک اهمیت فناوری در یادگیری محتوای
برنامههای درسی پرداختهاند .آنها برای سنجش اثربخشی فناوریها در بروز نتایج آموزشی مبتنی
بر نظریههای یادگیری تمرکز خود را بر تحلیل نتایج و عملکردهای یادگیرندگان در ارزیابیهای
پایانی قرار دادند (.)Ferdig, 2006
در پژوهش دیگریهارا ،بونک و آنجال به ارائه مدلی برای ارزیابی از کیفیت یادگیریهای حاصل از
چتهای آنالین بین دانشآموزان باهمدیگر و با معلم خود پرداختند .آنان با تحلیل محتوای این
پیامها مهمترین مؤلفههای یادگیری در گفتگوهای آنالین را در پنج مقولهی میزان مشارکت
دانشآموزان ،الگوهای تعامل آنالین دانشآموزان ،نشانههای اجتماعی در پیامهای دانشآموزان ،عمق
پردازش مطالب توسط دانشآموزان و وجود نشانههای شناختی و فراشناختی در پیامهای
دانشآموزان ،موردبررسی قراردادند ( .)Hara, Bonk and Angela, 2000ظریف صنایع در یک
پژوهش به تحلیل چگونگی بهکارگیری مکاتب مهم یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی کارآمد و
اثربخش پرداخته است و در پایان نتیجه میگیرد که باید برای ایجاد یک یادگیری کارا و مؤثر باید
به آن دسته ازنظریات یادگیری توجه گردد که به فعال بودن یادگیرنده ،اراده بازخورد آنی ،توجه به
تفاوتهای فردی ،اهمیت میدهند (.)Zarif Sanaee, 2010
همه تحقیقات اشارهشده نشان دادهاند که توجه به نظریههای یادگیری و بهکارگیری ابزارها و
فعالیتهای یادگیری الکترونیکی بر این مبنا میتواند در ارتقاء کیفیت یادگیری الکترونیکی مؤثر
باشند .با وجوداین هریک از پژوهشها تنها جنبههای محدودی از یادگیری الکترونیکی را
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موردبررسی قرار دادهاند و بیشتر با مقایسه نتایج ارزشیابیهای پایانی دورههای یادگیری الکترونیکی
به این نتیجه رسیدهاند .همچنین نکته مشترک پژوهشهای آورده شده در این است که بیشتر آنها
یکی از مؤلفههای یادگیری الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که توجه
به نظریات یادگیری و اصول پداگوژی در افزایش کیفیت این دورهها تأثیر دارد؛ اما اقدامیدر جهت
سنجش میزان این توجه انجام ندادهاند .در ادامه تکمیل روند این پژوهشها ،پژوهش حاضر سعی
دارد بدون در نظر گرفتن نتایج پایانی دورهها و براساس یک مدل مشخص به سنجش میزان توجه
به نظریات یادگیری در ارائه این دورهها توسط معلمان بپردازد.
با درک اهمیت بهکارگیری نظریات روانشناسی و تئوریهای یادگیری در طراحی فعالیتها و
ابزارهای مورداستفاده در این محیط ،ضرورت وجود یک شاخص معتبر برای سنجش میزان
بهکارگیری این نظریات بیشتر نمایان میگردد .پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی میزان
توجه به مؤلفههای اصلی سه نظریه یادگیری (رفتارگرایی ،شناختگرایی و ساختنگرایی) در طراحی
فعالیتهای موجود در دورههای یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی بپردازد به همین منظور
کلیه فعالیتهای آموزشی انجامگرفته در این دورهها مانند بحثهای آنالین ،سخنرانیها ،شیوههای
انجام تکالیف بهوسیله دانشجویان ،استفاده از نقشههای مفهومی ،استفاده از ارزیابیهای همساالن و
دیگر فعالیتهای انجامگرفته مورد ارزیابی قرارگرفته و برای رسیدن به این هدف به سه سؤال زیر
پاسخ میدهد.
 .1تا چه اندازهای فعالیتهای بهکار گرفتهشده در دورههای یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید
بهشتی ،مؤلفههای اصلی نظریه رفتارگرایی را پوشش میدهند؟
 .2تا چه اندازهای فعالیتهای بهکار گرفتهشده در دورههای یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید
بهشتی ،مؤلفههای اصلی نظریه شناختگرایی را پوشش میدهند؟
 .3تا چه اندازهای فعالیتهای بهکار گرفتهشده در دورههای یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید
بهشتی ،مؤلفههای اصلی نظریه ساختنگرایی را پوشش میدهند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با تحلیل محتوا انجامگرفته است .در این روش تمام فعالیتهای
آموزشی اساتید و دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی مشخص شده و با استفاده از روش
کدگذاری انتخابی به مقوله تعیینشده اختصاص داده شدند .برای تعیین مؤلفههای مهم نظریات
یادگیری و تعیین مقولههای اصلی از مدل مفهومی مؤلفههای نظریات یادگیری کنل 1و همکاران
استفادهشده است در این مدل مؤلفههای اصلی رفتارگرایی (فرد تا اجتماعی) ،شناخت گرایی
1. conole
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(اطالعات تا کسب تجربه) و ساختنگرایی (تأملی تا غیر تأملی) ،در یک ساختار تعاملی و در ارتباط
باهم تعریفشدهاند (نمودار .)1

نمودار ( :)1مدل چگونگی ارتباط مؤلفههای اصلی نظریات یادگیری (.)Conole, 2004

یادگیری از طریق فردی بیشتر تکیهبر یادگیریهای حاصل از محرکهای محیطی و یادگیری
اجتماعی در تعامل فرد با دیگران و محیط یادگیری اتفاق میافتد .منظور از تجربه در نمودار 1
یادگیری از طریق فعالیت و کاربرد عملی میباشد و اطالعات جنبههایی از یادگیری را دربرمیگیرد
که یادگیرنده بهوسیله محتوای نوشتاری و انواع دانش به یادگیری میپردازد .منظور از ویژگی تأملی
یادگیری این است که فرد بهطور آگاهانه بر روی تجربه (با استفاده از تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی) به
اندیشیدن پرداخته و با گذر از تجربه ،یادگیری را محقق میسازد .منظور از فعالیتهای غیر تأملی
مواردی است که یادگیری با استناد به فرایندهایی مانند شرطی نمودن ،یادگیری بدون بصیرت و یا
حفظ نمودن مطالب توجیه میگردد.
کنل و همکاران معتقدند هر فعالیت آموزشی در محیطهای یادگیری الکترونیکی میتواند
مؤلفههای یک و یا هر سه نظریه یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد به همین خاطر آنان برای هر
فعالیت آموزشی پیوستاری از  -2تا  +2در نظر گرفته و مشخص نمودهاند که فعالیت موردنظر در
کدام قسمت این پیوستار قرارگرفته و بهسمت کدام مقوله از یک نظریه یادگیری بیشتر تمایل دارد.
برای اینکه یک فعالیت الکترونیکی یادگیری و یا یک فناوری استفادهشده در یادگیری الکترونیکی
بتواند یکی از سه نظریه یادگیری موردنظر را پوشش دهد باید ویژگیهای اشاره شده در جدول  2را
دارا باشد.
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جدول  :2ویژگیهای مهم هر نظریه یادگیری به اعتقاد کنل و همکاران ()Conole, 2004

نام نظریه

ویژگیهای مهم

رفتارگرایی
شناختگرایی
ساختنگرایی

فردی  -اطالعاتی – غیر تأملی
فردی -اطالعات – تأملی
اجتماعی – تجربه – تأملی

براساس جدول  1و جدول  ،2میتوان چهار نوع یادگیری را در هر فعالیت یادگیری الکترونیکی
متصور شد .1 .یادگیری از طریق دریافت اطالعات بدون تجربه و بدون تأمل :این نوع یادگیری با هر
شکل و با هر فناوری از نوع یادگیری سطحی بهشمار میرود .در صورت همراه بودن با تشویق و
تنبیه حاصل یادگیری به شرطی شدن یادگیرنده میانجامد .این نوع یادگیری از نظریه رفتارگرایان
پیروی میکند .2 .یادگیری از طریق دریافت اطالعات همراه باتجربه و بدون تأمل :این نوع یادگیری
نیز به علت نبود تأمل در آن از نوع سطحی بهشمار میرود و یادگیرنده با دریافت اطالعات و درک
آن نهایتاً میتواند آن را بهکار ببرد .3 .دریافت اطالعات باتجربه و با تأمل :در این نوع یادگیری پس
از دریافت اطالعات ،کاربرد اطالعات و تأمل درباره نتایج حاصل ،فرداز طریق مهارتهای شناختی
تحلیل ،ترکیب و ارزیابی به بصیرت و دانش شیوه انجام کار دست مییابد ،این نوع یادگیری عمیق
است و از نظریه یادگیری شناختی پیروی میکند .4 .یادگیری از طریق تأمل ،تجربه و تعامل
اجتماعی :این نوع یادگیری نیز از نوع عمیق به شمار میرود و فرصت تفکر خالق و یافتن بصیرت،
مفهومسازی ،ساخت دانش باهمیاری و دستیابی به فراشناخت را امکان میسازد .هر نوع فعالیت و
یا ابزار در یادگیری الکترونیکی را میتوان در پیوستار فردی – اجتماعی و تأملی – غیرتأملی و یا
تجربه -اطالعات مورد ارزیابی قرارداد .جدول  3زیر ارزش مکانی چندین فعالیت یادگیری
الکترونیکی را بر مبنای سه پیوستار ذکرشده نشان میدهد.
جدول ( :)3نمونهای از پیوستار تعریفشده برای فعالیتهای آموزشی در یک محیط یادگیری الکترونیکی
()Conole, 2004
فعالیت

فردی – اجتماعی

تأملی – غیر تأملی

تجربه  -اطالعات

بارش مغزی
سمینار

---X-------------

---X-------------

-------------- X--

بحث آنالین

---X-------------

-------------- X--

---------- X-------

چت آنالین

---X-------------

-------------- X--

---------- X-------

استفاده از نقشه مفهومی

---X-------------

-------------- X--

----X-------------

ارائه مواد(یادگیری)
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سخنرانی

------------- X--

-------------- X--

--------- X--------

آموزش به کمک رایانه

------------- X--

--------- X-------

---X-------------

جستوجوی اینترنتی

------X----------

---X-------------

---X-------------

------X----------

---X-------------

-------------- X--

ارائه همساالن
ارزیابی سطوح
شایستگی/صالحیت
بحث میان دو مربی
ارزیابی همساالن
ابزارهای رایانهای
تکالیف مشخصشده

----X-----------

---X-------------

-------------- X---

------ X----------

---X--------------

-------------- X---

-------------- X--

--------------- X--

-----X-------------

------------- X----

------------ X-----

-----X-------------

جامعه موردپژوهش  330جلسه کالس درس الکترونیک برای  22ماده درسی قرار دادهشده بر
روی سیستم آموزش الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران در نیمسال اول
سال تحصیلی  1395-96میباشد .از این تعداد جلسات 91 ،جلسه کالس درس با استفاده از فرمول
کوکران و با پذیرش خطای  0/1بهعنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند .برای انتخاب جامعه نمونه
از روش تصادفی منظم استفاده گردید تا امکان تحلیل فعالیتهای آموزشی تمامیمواد درسی
امکانپذیر گردد .تمامی محتوای این جلسات ،شامل چترومها ،سمینارها ،نقشههای مفهومی،
ابزارهای رایانهای ،فیلمها ،تصاویر ،سخنرانیها و بقیه محتوای گنجانده شده در این دورهها
موردبررسی قرار گرفتهشده است.
یافتههای پژوهش
ابتدا نرمالبودن توزیع متغیرها و اطمینان از مطابقت داشتن ویژگیهای مشاهدهشده در نمونه مورد
آزمون با جامعه آماری ،با استفاده از آزمون  tمورد بررسی قرار گرفت .اطالعات بهدست آمده از
تحلیل مقدماتی دادهها ،نشان میدهد که میزان  2/62برای آماره  tدر سطح معناداری کمتر از
یکصدم ( )t= 2/62, p˂0/01تفاوت معناداری بین جامعه نمونه و جامعه آماری وجود ندارد؛ و نتایج
بهدستآمده از جامعه نمونه میتواند براساس ویژگی جامعه آماری میباشد و شانسی و تصادفی
بودن آن منتفی میگردد.
تحلیل محتوای جامعه نمونه

برای ارزیابی فعالیتهای بهکار گرفتهشده در دورههای یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی تهران ابتدا با بررسی و تحلیل تمام مدتزمان برگزاری جلسات جامعه نمونه،
فعالیتهای بهکار گرفتهشده در آنها مشخص شدند و سپس امتیاز هر فعالیت در سه پیوستار فردی
– اجتماعی ،اطالعات – تجربه و تأملی – غیرتأملی بر طبق مدل کنل و همکاران بهصورت جداگانه
محاسبه گردید .برای این منظور ابتدا با بررسی تمامی مدتزمان تدریس استاد ،کلیه فعالیتهای
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آموزشی انجامشده توسط استاد و دانشجویان و همچنین فناوریهای بهکار گرفته در حین تدریس
ثبت گردید .در مرحله بعد هریک از این فعالیتها با جدول  3تطبیق داده شد و برای هر فعالیت در
هر مؤلفه نمرهای بین صفر تا  2در نظر گرفته شد .در مرحله بعدی نمرات مربوط به هر شش مؤلفه
جمعآوری گردید .در مرحله آخر نمرات مؤلفههایی که یک نظریه یادگیری را پوشش میدهند ،باهم
جمع میشوند و نمرات کل مؤلفهها در آن ماده درسی تقسیم و حاصل را بهصورت درصد به دست
آورده میشود .برای مثال اگر بخواهیم میزان انطباق فعالیتهای انجامشده در یک ماده درسی
الکترونیکی را با نظریه رفتارگرایی مشخص نماییم کافی است نمرات مؤلفههای اطالعات ،فردی و
غیرتأملی را با هم جمع نماییم و حاصل را بر مجموع نمرات شش مؤلفه آن ماده درسی تقسیم
نماییم .این شیوه محاسبه را میتوان با زبان ریاضی بهصورت زیر نمایش داد.
 : aمجموع نمرات کسبشده مربوط به فعالیتهای پوششدهنده آن نظریه در یک دوره درسی
 :bمجموع کل نمرات کسبشده آن دوره درسی از تمامیفعالیتها و ابزارهای بهکار گرفتهشده
 : Yمیزان پوشش نظریه یادگیری موردنظر توسط این دوره درسی
بهعنوانمثال برای محاسبه میزان پوشش نظریه ساختن گرایی توسط فعالیتهای انجامگرفته در یک
موضوع درسی به شیوه زیر عمل مینماییم:
نمرات حاصل از مؤلفههای اجتماعی+تأملی +تجربه

× 100

= ساختن گرایی
کل نمرات کسبشده آن دوره درسی

در جدول  4میزان پوشش هر سه نظریه یادگیری در جلسات دورههای درسی که بهعنوان جامعه
نمونه تعیینشده بودند ،آمده است:
جدول ( :)4میزان پوشش سه نظریه یادگیری در دورههای درسی جامعه نمونه
میزان پوشش
نظریههای یادگیری
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روش تحقیق در علوم
تربیتی
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روشهای تغیر و اصالح
رفتار
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ساختگرایی

1

نام درس

شماره جلسات
تحلیلشده

فعالیتها و ابزارهای بکار
گرفتهشده

%58

%34
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طراحی برنامههای
آموزش ضمن خدمت
کاربرد آمار استنباطی در
مدیریت
کاربرد کامپیوتر در
تجزیهوتحلیل آماری
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9
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10

نظارت و راهنمایی
آموزش
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تئوریهای سازمانی
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آموزشی

10-2-6-11
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13

روانشناسی رشد

-12-9-1

14

روانشناسی شخصیت
پیشرفته
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بر طبق آنچه که در جدول  4آمده است بیشتر فعالیتهای دورههای درسی مشتمل بر
سخنرانی و توضیحات شفاهی استاد در قالب فایلهای صوتی ،ارائه پاورپوینت و یا ارائه فایل
پیدیاف 1از محتواهای آموزشی و کتب درسی بوده است اینچنین فعالیتهایی بیشتر باهدف ارائه
اطالعات بدون تأمل و با ویژگیهای فردی انجام میگیرند و بیشتر بر مبنای نظریه رفتارگرایی
میباشند .این فعالیتها در واقع همان روش تدریس سنتی را در قالب فعالیتهای الکترونیکی و
دیجیتالی ارائه میدهند .در دورههای درسی که فعالیتهای دانشجو محوری و فعالیتهای اجتماعی
مانند استفاده از ایمیل ،گروههای کوچک درسی و یا انجمنها و تاالرهای گفتگو و مباحثه در فرایند
تدریس استفاده شده است ،بیشتر بر مبنای نظریه ساختگرایی و پشتیبانی از یادگیری اجتماعی و
مشارکتی بودهاند.
1. PDF
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نمودار ( :)2میزان پوشش هریک از نظریههای یادگیری توسط دورههای یادگیری
الکترونیکی موردپژوهش

همبستگی بین فناوریهای مورداستفاده و ویژگیهای مهم نظریههای یادگیری

تحلیل همبستگی دادههای مربوط به نوع فناوریهای بهکار گرفته شده در فرایند تدریس
الکترونیکی توسط مدرسان دورهها و ویژگیهای مهم نظریات یادگیری نشان میدهد که بین
فناوریهای مورداستفاده با نظریات یادگیری ارتباط معناداری وجود دارد.
پادکست
پاورپوینت
صوتی
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
همبستگی پیرسون
سطح معنی داری

همبستگی در سطح 0.01
همبستگی در سطح 0.05

تکیهبر ویژگیهای فردی،

.670
.000

(رفتارگرایی)

330

اطالعاتی وتاملی (شناخت

.329
.000

اطالعاتی و غیر تأملی
تکیهبر ویژگیهای فردی،

**

**

.681
.000

**

330
.457
.000

**

گرایی)

330

تکیهبر ویژگیهای فردی،
اطالعاتی وتاملی (شناخت

.177
002

000

گرایی)

330

330

**

فایل پی
دی اف
.627
.000

**

ایمیل
.241
.048

*

گروههای
بحث
مجازی
354.
.000

**

تاالر اخبار
257.
000

**

330

330

330

330

.182
.000

.145
.000

.425
.000

.354
.001

**

330

330

**043

.080
000
330

**

**

330

330

.412

.697
000

330

330

**

**

330
.701
000

*

330

فصلنامه تدریس پژوهی

سال پنجم ،شمارة چهارم ،زمستان 29 1396

جدول  5نشان میدهد که مدرسانی که در فعالیتهای آموزشی خویش بیشتر از پاورپوینت،
پادکستهای صوتی و فایلهای پیدیاف استفاده نمودهاند سازماندهی تدریس آنان بیشتر بر
مبنای نظریه یادگیری رفتارگرایی بوده است و یا استفاده بیشتر مدرس از انجمنهای بحث
دانشجویان و استفاده از گروههای کوچک درسی مجازی ،روند تدریس را بهسمت نظریات
ساختنگرایانه و اکتشافی سوق میدهد.
بحث و نتیجهگیری
با ورود وب تعاملی (وب  )2به محیطهای یادگیری ،امکان ارتقای تجارب یادگیری از انتقال محتوا به
ساختن دانش از طریق همیاری و ارتباط بین عوامل مؤثر در یادگیری مانند معلمان ،دانشآموزان،
محیط و مواد درسی فراهمشده است .برای استفاده اثربخش از این محیط ارتباطی هوشمند در
فرایند یاددهی-یادگیری ،گذار از رویکردهای انتقال متن به رویکردهای تعاملی یا همیاری برای
سهیمشدن در ساختن دانش ضروری شده است .به بیان مشایخ ،تعامل و همیاری در یادگیری
الکترونیکی برای سهیم شدن در ساخت دانش بهعنوان عملکرد یادگیری ،از یکسو مستلزم تسلط
یادگیرنده و مدرس بر صالحیتهای کلیدی عام مانند تسلط در بهکارگیری تعاملی ابزار و کار با
گروههای ناهمگن میباشد و از سویی دیگر مستلزم توجه به جایگاه پداگوژی و الزامات نظری و
عملی آن در محیط یادگیری الکترونیکی است (.)Mashaykh, 2009
بر طبق نتایج بهدستآمده از تحلیل فعالیتهای بهکار گرفتهشده در فرایند برگزاری جلسات
تدریس الکترونیکی دورههای آموزشی موردپژوهش ،بیشتر از نصف ( )%51فعالیتهای اجراشده،
بدون فراهم ساختن زمینه تألم و تحلیل توسط یادگیرنده ،تکیهبر فعالیتهای فردی و ارائه اطالعات
داشتهاند .فعالیتهای یادگیری از این نوع بیشتر بر مبنای نظریات یادگیری رفتارگرایان میباشند.
بهعنوانمثال بیشتر اساتید برگزارکننده این دورهها با استفاده از ابزارها و فعالیتهای یادگیری
رودررو مانند ارائه شفاهی در قالب پادکستهای صوتی ،استفاده از پاورپوینت سعی در ارائه مستقیم
اطالعات به یادگیرنده در یک حالت انفعالی دارند .این نتیجه با نتایج پژوهش ،بونک و انجل که
شیوه بهکارگیری بحثهای آنالین را در دورههای یادگیری الکترونیکی موردپژوهش قرار دادهاند
مطابقت دارد .آنان بعد از تحلیل محتوای پیامهای ردوبدل شده در میان دانشآموزان در تاالرهای
بحث آنالین به این نتیجه رسیدند که بیشتر پیامها به بازگو نمودن اطالعات و فقدان تحلیل و تفکر
پرداخته بودند و در ایجاد یادگیری فعال و ساختنگرایانه بهره زیادی نبردهاند؛ بنابراین با اینکه
اتاقهای بحث و گفتگو آنالین توانایی ایجاد یادگیری و مشارکت فعاالنه یادگیرنده را فراهم مینماید
اما عدمتوانایی معلم در هدایت این مباحث و ناتوانی در فراهم نمودن زمینه ارائه مباحث انتقادی با
مشارکت دانشآموزان و کنترل و هدایت روند مباحث ،باعث عدم تحقق این مهم میگردد .بنابراین
باوجود ابزارهای متنوع آموزشی در یک سیستم یادگیری الکترونیکی ،شیوه بهکارگیری این ابزارهای
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توسط معلم میتواند در استفاده مناسب و ارتقاء کیفیت یادگیری تأثیرگذار باشد و صرف وجود این
ابزارها نمیتواند تضمینی بر اجرای فرایند یادگیری الکترونیکی به شیوه مناسب باشد.
موضوع مهمیکه میتواند در کسب چنین نتایجی از این پژوهش و پژوهشهای مشابه باعث
گردد ،عدم بهکارگیری هوشمندانه فناوریها یادگیری الکترونیکی توسط معلمان این دورهها
میباشد .باوجود بستر مناسب استفاده از ابزارهای تعاملی به لطف وجود سیستم یادگیری
الکترونیکی مناسب در دانشگاه ارائهدهندگان این دورهها از همان روشهای سنتی ارائه اطالعات
استفاده مینمایند و معلمان و مدرسان این دورهها به دالیل مختلف در شناخت و بهکارگیری
فناوریهای نوین در ارائه تدریس عاجز ماندهاند .به اعتقاد گودیر یکی از مهمترین دالیلی که تاکنون
فناوری نتوانسته است بهمانند سایر محیطهای زندگی ،در محیطهای آموزشی نفوذ نماید
مقاومتهای معلمان و طراحان آموزشی در اینباره است ( .)Goodyear, 2005بنابراین نبودن این
باور در معلمان که فناوری توانایی کیفیتبخشی به یادگیری دانش آموزان نسل حاضر را دارد و
سبک یادگیری دانش آموزان به علت سیطره فناوریها بر زندگی آنها مطابق با شیوههای ارائه
محتوا بهوسیله فناوری میباشد ( .)Prensky, 2001از دالیل مهم وجود چنین نتایج پژوهشی در این
پژوهش و پژوهشهای مشابه میباشد .وجود اختالف فاحش بین اتکا به یادگیری بر پایه اصول
رفتارگرایی ( )%51و یادگیری بر مبنای اصول ساختنگرایی ( ،)%15مبین این نکته است که
ارائهدهندگان دورههای یادگیری الکترونیکی هنوز نتوانستهاند از تمامی پتانسیلهای موجود در
سیستمهای یادگیری الکترونیکی جهت پیش برد اهداف آموزشی بهرهگیری نمایند.
معلمان و ارائهدهندگان دورههای یادگیری الکترونیکی باید با درک این نکته که فناوری و
پداگوژی ،هر دو بخشهایی از سیستم پیچیده یادگیری الکترونیکی هستند باید با انتخاب
مناسبترین شیوه آموزشی ،از روشها و رویکردهای گوناگون آموزشی آگاهی داشته باشند .طراحان
باید شیوهای را انتخاب کنند که در یادگیرنده انگیزه ایجاد نمایند تا پردازش و یادگیری عمیق را
توسط یادگیرنده تسهیل نمایند ،تفاوتهای فردی را در نظر بگیرند ،یادگیری معنیدار را ارتقا
ببخشند ،تعامل را تشویق و در طی فرآیندهای یادگیری از یادگیرندگان حمایت کنند .براساس آنچه
گفته شد ،برای طراحی برنامههای یادگیری الکترونیکی ،باید به آن دسته از نظریههای یادگیری توجه
کرد که در آن به فعال بودن یادگیرنده ،ارائه بازخورد ،توجه به تفاوتهای فردی ،طراحی و تکالیف و
فعالیتهای واقعی ،ارائه دیدگاههای چندگانه ،کنترل یادگیرنده بر فرآیند یادگیری ،ارائه پیش
سازماندهنده و راهنمایی و هدایت یادگیرنده تأکید میشود.
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