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یادگیری الکترونیکی به عنوان تکنولوژی نوین آموزشی ،یکی از پدیدههای دنیای مدرن است هته در ع تر ااتعتاد و در ۀام ت

مبتنی بر دانش پا به عرص وۀود گذاشته اس  .ویژگی اصلی و اساسی یادگیری الکترونیکی ،خاصی

ارتبتاای و ت تاملی آن است  .هتد

پژوهش حاضر «بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با محیط سنتی بر میزان یادگیری زبانآموزان » بود .روش پژوهش حاضر،
شبه آزمایشی با استفاده از ارح پیشآزمون – پسآزمون با استفاده از گروه هنترل بود .ت داد  23نفر به روش در دستتر

انت تاب و بته روش

ت ادفی در دو گروه به آزمایش و هنترل ۀایگزین شدند .اندازهگیری متغیر وابسته (میزان یادگیری) برای هر دو گروه در یکزمتان و تحت
یک شرایط صورد گرف  .سپس گروه آزمایش به مدد  6هفته در م رض متغیتر مستتقق اترار گرفت  .نتتای نشتان داد بتین میتانگین گتروه
آزمایش و گروه هنترل تفاود م نی داری وۀود دارد و محتیط یتادگیری الکترونیکتی بتر میتزان یتادگیری زبتان آمتوزان تتأثیر داشتته است .
محیط های یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزارهای نوین ،توانایی شایانی برای تغییر آموزش و یتادگیری دارنتد و متیتتوان هیفیت
یادگیری را در نظامهای آموزشی با هاربرد درس

واژگان

آنها ارتقا داد.

کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،محیط یادگیری الکترونیکی ،محیط سنتی.
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 - 3دانشیار دانشگاه عتمه اباابایی
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The effect of the electronic learning environment compared to traditional
learning environment for learners
Narges Faizabadi, Khadije Aliabadi, Narjes khatoon Ovaisi
Abstract: This study investigated the comparison of the rate of learning in an electroniclearning
environment and in a traditional learning environment in English languagecourse. The researchmethod
in current study was quasi-experimental with control group. The firstmeasurement was made by a pretest and the second measurement was made by aposttest. Thirty-two participants were randomly
selected as the sample size. Thesample size was divided into an experimental group and a control
group. The twogroups were selected similarly and the measurement of the dependent variable
wastaken at the same time and under similar conditions. The experimental groupreceived a 6-week
instruction using an electronic learning programme and thecontrol group received a traditional
learning programme. The covariance statistical analysis was conducted.Findings indicated that there
was a significant difference between the experimentalgroup and the control group in that learning in
an electronic environment had a dramatic effect on learning.E-learning environmentsasnew tools, the
ability togreatlychangethequalityof teaching andlearningandteaching and learningineducation
systemstopromotefair use.
Keywords: e-learning, e-learning environment, traditional environment.
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مقدمه
با توس ه فناوری ااتعاد و ارتباااد  ،ابزارها و روشهای یادگیری دگرگتونشتدهانتد .در ستالهتای اخیتر ،استتفاده از
فناوریهای نوین فرص هایی را برای ارائه شیوههتای ۀدیتد آموزشتی فتراهو آورده است (ۀوۀیوا و همکتاران.)3002،
ستفاده از این فناوریها یادگیریهای سنتی را به سم وسوی «یادگیری الکترونیکی »1سوق داده و آن را به ابتزار ت لیمتی
مهمی تبدیق هرده اس

(چن .)3002،بهاوریهه بسیاری از مراهز آموزشتی آن را ۀزئتی از برنامتههتای بلندمتدد ختود

ارار دادهاند و سرمایهگذاریهای هتنی در خ وص این مقوله انجام میدهند (همالیان ،فاضق .)1211،ویژگتی اصتلی و
اساسی یادگیری الکترونیکی ،خاصی

ارتبتاای و ت تاملی آن (گریستون  ،آندرستون ،ترۀمته زارعتی ،صتفایی موحتد،

 .)1211ان طا پتذیری در اراحتی محتتوا  ،ت تاملی بتودن  ،استتفاده از مشتاره
یادگیری مستقق از دیگر ویژگیهای استفاده از یادگیری الکترونیکی اس

گروهتی ،انفترادی ستاختن آمتوزش و

هه با فراهو آوردن ت تاویر زیبتا ،گرافیتک و

صدای ۀذاب ،انگیزه یادگیری برای م ااب را چندین برابر نموده اس  .همچنین با استفاده از این وسیله ،م لو تنها منبت
انتقال دانش نبوده  ،بلکه نقش وی تسهیق امر آموزش میباشد .بر همین اسا

بسیاری از نظامهای آموزشتی در دهتههتای

اخیر س ی هردهاند با ورود و هاربرد این تکنولوژی ۀدید یادگیری را با همترین زمان بهبود ب شند (بتتی . )3001،آنچته
در حال حاضر یادگیری الکترونیکی به ما ارائه میهند؛ روشهای بهتر برای پردازش و م نا ب شی بته ااتعتاد و خلت
مجدد آنهاس  ،یادگیری الکترونیکی با فراهو آوردن زمینهها و فناوریهای ۀدیتد محتیطهتای آموزشتی گستتردهای را
ایجاد هرده است

هته اساستا بتا محتیطهتای آمتوزش ستنتی متفتاود است ( .آندرستون و گریستون  .)1211 ،یتادگیری

الکترونیکی یا آموزش بر خط راهبردهای هت
اس

در

سنتی را از اری توست ه دادن دامنته و مقیتا

آن ،منقلتب هترده

 .به این اری هه یک روش خردمندانه برای آنهایی هه به مناب ضروری برای تمام هردن دوره درسیشتان ندارنتد

فراهو میهند(هاتز.)3003،
امروزه وسیل اصلی انتقال محتوای آموزشی ،شبکه ۀهانی وب اس
درسی نیس

و آموزش و یادگیری دیگر محدود بته هتت هتای

(ژانگ و همکار .)3002،هت های آموزش سنتی دیگر دارای اثرب شی چنتدانی نیستتند ،زیترا وابستته بته

زمان و مکان خاص بوده (رضوی.)1216 ،همچنین شیوههای آموزش سنتی نظیر هت هتای م لتو محتور بترای آمتوزش
ت داد زیاد و متنوع ،زمانبر ،هزینهبر و دشوار هستند  .در یادگیری به شیوه الکترونیکی ،یادگیرندگان بهصورد  31ستاعته
به دورههای آموزشی دسترسی دارند و با سرع

دل واه خود در

میخواننتد ،ضتمن اینکته نیتاز بته رفت

و آمتد بترای

مراۀ ه بته هتت هتای حضتوری مرتفت متیشتود و زمتان ززم بترای یتادگیری  %32تتا  %20هتاهش متیبایتد(آتریجا و
همکاران .)3001،از سوی دیگر روشهای آموزش سنتی باعث تشوی یادگیری انف الی متیشتوند ،تفتاودهتای فتردی و
نیازهای فراگیران را موردتوۀه ارار نمیدهند ،به مشکقگشایی  ،تفکر ختق و سایر مهاردهای شناختی سطح باز توۀته
نمیهنند و م موز اثرب ش هو نیستند(ۀانسون و همکاران.)3000،
امروزه هسب مهاردهای مربوط به یک یا چند زبان خارۀی بهوسیله شهروندان هشورهای م تلف ،پیششرط ززم برای
مشاره

همهۀانبه در ۀام بینالمللی و استفاده از فرص های آن اس  .به استناد آمار ،امروزه حدود یک میلیارد نفر از

1- E-Learning
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زبان انگلیسی بهعنوان زبان رسمی و یا زبان دوم خود استفاده میهنند .شاید مهوترین دلیق توۀه به زبان انگلیسی ،استفاده
(صبوری خسروشاهی ،هاوسی ،حقیقی.)1223،

گسترده از آن در شبکههای بینالمللی مانند «اینترن » اس

در این پژوهش ،یکی از مهوترین دزیق ضرورد اراحی آموزش الکترونیکتی در آموزشتگاههتای زبتانهتای انگلیستی،
تقاضای روزافزون نوۀوانان ،ۀوانان و همچنین بزرگسازن برای یادگیری زبان انگلیسی اس
زمانی و مساف

هه با توۀته بته محتدودی

یادگیری زبان انگلیسی به یک موضوع اۀتماعی تبدیقشده اس  .در موا ی هتای تتدریس ستنتی ،م لتو

موضوعاد درسی را هه در شکق برنام درسی تنظیو هرده اس
تشکیق میشود و تا مددزمان مش

برای هت

شرح میدهد ،هت

در یکزمان مش ص

ی هه از ابق ت یینشده ادامه پیدا میهنتد .روشهتای تتدریس در محتیط یتادگیری

سنتی از نوع چهره به چهره و تقریبا ثاب

اس  .درروش سنتی موضوع با توۀه بته برنامتهای هته هتتاب اتبت آن را ت یتین

هرده اس  ،بهاور یکسان به همه هت

اصتلی اۀترای

تکلیف از ار

ارائه میشود .یادگیری بر نیاز دانشآموز متکی نمیباشتد ،علت

دانشآموز ،ارضای خاار م لو و هسب نمرۀ خوب اس

(نیساری.)1211،

ورود فناوری های ااتعاتی و ارتباای به نظامهای آموزشی ،نهتنها سبب تغییر نقش م لو و یادگیرنده شتده ،بلکته هتت
در

را نیز متحول هرده و دیوارهای آن را بسط داده اس  .استفاده از اینترن

این تغییتراد را امکتانپتذیر ستاخته است

(بروور و همکاران ،ترۀمه مشایخ و بازرگان .)1213 ،دسترسی به ااتعاد وسی  ،ابزارهای چندرسانهای و ان طا پتذیر
بودن محیطهای یادگیری الکترونیکی به فراگیران این امکان را میدهد تا متناسب با تفاودهای فتردی  ،نیازهتا ،عتیت و
سبکهای یادگیری خود در دوره آموزشی شره

هنند(سراۀی.)1211،

هترک و مایر )3001(1یادگیری الکترونیکی را نوعی یادگیری میدانند هه توسط رایانه و از اری ستی دی ،اینترنت

یتا

اینتران  3صورد میگیرد و دارای ویژگیهای زیر میباشد:
دارای محتوایی مرتبط با اهدا

یادگیری اس .

از روشهای آموزشی مانند مثال و تمرین برای همک به یادگیری بهره میبرد.
از عناصر رسانهای مانند متن و ت اویر برای انتقال محتوا و روشها بهرهگیری میهند.
ممکن اس

م لو محور (یتادگیری الکترونیکتی همزمتان) باشتد و یتا بترای مطال ته فتردی ختود هتدای شتده (یتادگیری

الکترونیکی غیر همزمان) اراحیشده باشد.دانش ۀدید و مهاردهای مرتبط با اهدا

یادگیری انفرادی را ایجاد میهنتد

و یا عملکرد سازمانی را بهبود میب شد.یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی با در اختیار داشتن رایانه و شتبکه از
هر مکان و هر زمانی به این محیط دسترسی داشته و میتوانند در زمان دل واه و متناستب بتا موا یت
خود ،در برنام درسی الکترونیکی شره
ار

شتغلی و ختانوادگی

هنند و زمان بیشتری برای تأمتق ،اترح پرستش و ارائته پاستخ داشتته باشتند از

دیگر دسترسی همزمانی در این محیط ،به تقوی

انگیزه یادگیری ،ایجاد حس ۀم ی دریاف

بتازخورد و پیشتروی

هماهنگ در برنامه درسی همک میهند (فرانک.)3001،

1- Clark & Mayer
2- Intranet
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در این محیط یادگیرنده به مناب ااتعاتی گوناگونی مانند :وب سای ها ،نشریهها ،افراد ،گروهها ،آمارها تازههای خبتری
دسترسی دارد .با استفاده از این امکان  ،نظام آموزشی میتواند به برخی از ااتعاد دسترسی داشته باشد و بتر استا
ف الی های آموزشی یادگیرندگان را هنترل و مدیری

آن

هند (نیتو و همکاران.)3006،

محیط الکترونیکی از ابزارهای چندرسانهای و ابررسانهای تشکیقشده اس  .ایتن ابزارهتا بته تهیتههننتدگان برنامت درستی
الکترونیکی امکان میدهند ،اط ههای یادگیری خاصی را در االبهای گوناگونِ متن ،ت ویر ،صتدا و پویانمتایی و یتا در
االب پیوندهای مرتبط به هو و متوالی ،به یادگیرندگان ارائه هنند (هترک.)3001،
فن آوری ااتعاد موۀب افزایش هارایی فرآیند آموزش میگردد  .ایتن نظتام آموزشتی بته دلیتق داشتتن امتیتازاد زیتاد
میتواند موۀب ضرورد اۀتنابناپذیر و یکراه حق منطقی برای نظتام آموزشتی باشد(صتبوری خسروشتاهی ،هاوستی،
حقیقی .)1223،به گفته ۀورک ،اوتوسون و سورستین  )3001(1ان طا پذیری  ،راحتتی ،توانتایی مطال ته دانتشآمتوز بتا
سرع

خودش در هر زمان و مکان هه امکان ات ال به اینترن

فاصلهای هه هس

باشد ،توانایی چ

هردن و تبادل ااتعاد باهو ،فتار از

از مزایای یادگیری الکترونیکی اس  .بهرغو مزی ها و فرص های بینظیری هه آموزش الکترونیکتی

برای یادگیری فراهو نموده است

نظیتر هتر پدیتده نوظهتور بتا چتالشهتا و محتدودی هتایی بتهخ توص در هشتورهای

درحالتوس ه مواۀه اس  .ازۀمله:
الف) منزوی شدن و نداشتن ت امق اۀتماعی مستقیو و چهره به چهره
ب) عدم توس ه مهاردهای گفتمان بین یادگیرندگان
ج) نیاز به داشتن انگیزه اوی و مهاردهای مدیری

زمان

د) فااد نشانههای هتمی و غیرهتمی
ه) امکان مشاره

اش اص دیگر بهۀای فرد یادگیرنده در محیط یادگیری و آزمونهای ارزیتابی و تقلتب بیشتتر است

(القحطانی و هیگینز.)3012،
در این پژوهش منظور از یادگیری الکترونیکی ،زیرمجموعهای از آموزش از راه دور اس
درو

و ارتباط میان استاد و دانشجو ،تنها از اری اینترن

هه در آن برای انتقال محتوای

و ابزارهای الکترونیکی استفاده متیشتود و هتیچگونته هتت

فیزیکی و ارتباط حضوری رودررو بین استاد و دانشجو وۀود ندارد(ژانگ و همکار.)3002،
تحقیقاد و پژوهشهای مت ددی درزمینت یتادگیری الکترونیکتی و فنتاوری ااتعتاد و ارتبااتاد در آمتوزش صتورد
پذیرفته اس

اهثرا حاهی از مفید بودن این ابزارها در ایجاد یادگیری بهتر و خودهارمدی بیشتر بوده اس  ،در ادامه نتای

پژوهشهایی هه تأثیر فناوری آموزشی را بر روی یادگیری من کس هردهاند مرور میهنیو.
ابراهیوآبادی ( )1211در پژوهشی نشان داد بهزعو تأثیر افزایشی ،بهاورهلی بین میانگین نمراد گتروه آزمتایش و هنتترل
در میزان یادگیری به ۀزء در سطح هاربستن و بازتر از آن تفاود م نیدار وۀود ندارد .درعتینحتال نتتای تحلیتق نشتان
میدهد هه بین میانگین نمراد دو گروه آزمتایش و هنتترل در متغیتر انگیتزش پیشترف
آموزش از اری وب بهاور اابقمتحظهای بر انگیزش پیشرف

رابطته م نتیداری وۀتود دارد و

تح یلی اثرب ش بوده اس .

1- Bjork, Ottoson & Thorste Insdottri
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ضامنی و هاردان ( )1212تحقیقی با عنوان «تاثیر هاربرد فناوری ااتعاد و ارتباااد در یتادگیری در
دادند .یافته ها نشان داد هه هاربرد فناوری ااتعاد و ارتباااد در تغییر نگرش ،تثبی
استدزل و ادرد ت یق و درنهای

یادگیری ف ال در

و پایداری مطالب درسی ،مهتارد

ریاضی تأثیر دارد.

هرمی ( )1221تحقیقی با عنوان «تأثیر اراحی آمتوزش ضتمن ختدم
سازمان آتشنشانی شهر هرج بر یادگیری و سطح رضای
هارهنان موردبررسی نسب

ریاضتی» انجتام

مبتنتی بتر شتبکه در

"ارتبااتاد و پیتامرستانی"

هارهنان از دوره» انجام داد .نتای بهدس آمتده نشتان داد هته

به دورۀ آموزش مبتنی بر شبکه در

عتوه بر آن ،این دوره بر میزان یادگیری هارهنان تأثیر مثب

ارتباااد و پیتامرستانی رضتای

اابتقتتوۀهی داشتتند.

داشته اس .

هشاورز ،رحیمتی و استماعیلی ( ) 1223نیتز در تحقیت بتدین نتتای دست

یافتنتد هته یتادگیری الکترونیکتی در پیشترف

تح یلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشتکی اصتفهان بتیش از ستطح متوستط متثثر متیباشتد .فراگیتران ۀریتان یتادگیری
الکترونیکی مطالب را عمی تر یاد میگیرند و ویژگیهای ش
آلتو  ،)1221( 1در مطال های هیفیت
شره

یتی و اعتمادبهنفس آنها در ۀه

یتادگیری دانشتجویانی را هته از اریت اینترنت

هرده بودند ،مقایسه هرد .یافتهها نشان داد هه گروه اول هه با استفاده از اینترن

مثب

افزایش مییابد.

در بحتثهتای گروهتی هتت
در بحتثهتای درستی مشتاره

داشتند یادگیری بهتری داشتهاند.
براون )3000( 3در پژوهشی یادگیری در هت های عادی و آموزش از راه دور را مقایسه نمتود .نتتای حتاهی از آن بتود
هه آموزش الکترونیکی آموزش را تسهیق میهند و به فراگیران فرص

بیشتری برای بحث متیدهتد(بته نقتق از دزور و

اربانی.)1220 ،
هیتری )3000( 2با بررستی تتأثیر اینترنت

و شتبکه اینترنت

دانشآموزان با بهرهگیری از این امکاناد ،پیشرف

بتر یتادگیری در

زبتان انگلیستی بته ایتن نتیجته رستید هته

تح تیلی بیشتتری بته دست

آورده و ایتن ابزارهتا مهتاردهتای زبتان

انگلیسی دانشآموزان را بهبود ب شیده اس .
دزهق )3001( 1با استفاده از یک روش نیمه تجربی در یکترم تح یلی با همک اینترنت  ،زبتان انگلیستی را بته دانتش
آموزان آموزش داد و در پایان با مشاهده نمراد به این نتیجه رسید هه این ابزار باعث افزایش یتادگیری دانتش آمتوزان و
همکاری و مشاره

گروهی  .رشد مهاردهای زبانی خ وصا تلفظ صحیح هلماد میشود.

پژوهشی توسط چان هون و چائو )3003( 2با عنوان «تأثیر شبکه اینترنتی در یتادگیری :مکالمته ،درک مطلتب و نوشتتن»
انجام گرف  .نتای تحقی نشان داد استفاده از شبک اینترنتی میتواند یادگیری را در ب شهای م تلتف زبتان انگلیستی و
بهاورهلی زبان انگلیسی افزایش دهد.

1- Althaus
2- Brown
3- Hilary
4- Dela Cal
5- Chaung Kung & Chuo

301

نرگس فیض آبادی و همکاران

الم تفی )3006( 1تحقیقی با عنوان تأثیر یادگیری زبان به همک رایانه بر پیشرف
در

و انگیتزش دانتشآمتوزان دبستتانی در

زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارۀی در اماراد متحده عربی انجام داد .نتای تحقیقاد نشان داد تفاود م ناداری بین

دو گروه و به سود گروه آزمایشی بوده اس

.

در تحقیقی توسط ۀان هوسکا و آتلی ) 3001( 3این نتیجه بته دست
دانشآموزان در فرآیند یادگیری تأثیر مثب

آمتد هته تتدریس در یتک فضتای بتاز بتر درگیتری

میگذارد و باعث افزایش یادگیری آنها میشود.

دنیق )3010( 2پژوهشی را درزمین تأثیر فنآوری ااتعاد و ارتباااد در محتیط یتادگیری در سته هشتور شتیلی ،هنتد و
ترهیه ،با انت اب شش مدرسه از هر هشور انجام داده اس  .در این پژوهش چهار ب د از اب تاد تغییتر در محتیط یتادگیری
موردتوۀه ارار گرف
نسب

و به این نتای دس یاف

هه فاوا 1در تغییر دانش ،اعتقاد و نگرش م لمان موف بوده و نگرش آنان

به دانشآموز محوری و نهایتا دانش و مهارد آنان را نسب

به فناوری ااتعاد و ارتباااد افزایش میدهد.

آدیمی )3013( 2در بررسی تأثیر آموزش به همک هامپیوتر بر پیشرف

تح تیلی دانتشآمتوزان دوره متوستطه در در

مطال اد اۀتماعی به این نتیجه رسید هه هاربرد هامپیوتر تأثیر م ناداری در پیشرف

تح یلی دانشآمتوزان در ایتن در

دارد.
بنابراین ،مسئله اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه میزان یادگیری از محیط یادگیری الکترونیکی و محیط ستنتی در در

زبتان

انگلیسی میباشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر شبه آزمایشی با استفاده از دو گروه آزمایش و هنترل اس  .ۀام آمتاری ایتن پتژوهش را زبتانآمتوزان
آموزشگاههای زبان انگلیسی منطقه  13شهرستان هرج تشکیق میدهد .ت داد 23بهعنوان نمونه از ۀام ه آماری بهصتورد
در دستر

انت اب و بهصورد ت ادفی در دو گروه هنترل و آزمایش ۀایگزین شدند .در این پژوهش گتروه آزمتایش

در م رض متغیر مستتقق متورد آزمتایش (محتیط یتادگیری الکترونیکتی) اترار گرفتنتد و گتروه هنتترل در برنامته ابلتی و
همیشگی خود ،ی نی محیط یادگیری سنتی شره
در یکزمان و تح

هردند .اندازهگیری متغیر وابسته (میزان یادگیری) بترای هتر دو گتروه

یک شرایط صورد گرف  .ابق از ورود متغیر مستقق (محیط یادگیری الکترونیکی) پیشآزمتون در

هر دو گروه انجام شد .سپس گروه آزمایش اتی  6هفتته در م ترض متغیتر مستتقق (محتیط یتادگیری الکترونیکتی) اترار
گرف  .نحوۀ هار به این صورد بود هه محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از نرمافزار مودل توسط پژوهشگر اراحتی
شد .مودل یک سیستو مدیری

یتادگیری (LMS) 6است

هته بتر استا

نظریته یتادگیری نتام ستازندهگرایتی

اراحیشده اس  .در این نظریه ،یادگیری ،به شکق ت املی میباشد .بر این اسا

اۀتمتاعی1

افراد زمتانی بهتتر یتاد متیگیرنتد هته بتا

محتویاد آموزشی درگیر شوند .م لمان با استفاده از مودل میتوانند بهراحتی دورههتای آمتوزش مبتنتی بتر اینترنت

را بتا

1- Almekhlafi
2- Jankowska & Atlay
3- Daniel
)4- Information & Communication Technology (ICT
5-.Adeyemi
6- Learning Management System
7- Social Constructionism
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محتوایی غنی پیادهسازی هنند (ویلیام و رایس .)3006 ،1ب دازاینکه محیط یادگیری روی مودل ایجاد شد برای حضور در
از اری واردهردن نام هاربری و رمز عبتور وارد محتیط یتادگیری شتوند .زبتانآمتوزان از

هت  ،زبانآموزان میبایس

اری این محیط مناب را مطال ه و آموزشهایی را بهصورد اینترنتی و آنتین دریاف
همدیگر بحث میهردند ،تکالیف نیز بر روی محیط الکترونیکی ارار میگرف

میهردنتد و دربتاره موضتوعاد بتا

و زبانآموزان این تکتالیف را بتهصتورد

الکترونیکی انجام میدادند و برای استاد ارسال میهردند .همچنین زبانآموزان از اری ویدئو هنفرانس بته اتور همزمتان
در هت

حضور داشتند و م لو نیز همزمان از اری واسط اینترنتی با زبانآموزان ارتباط برارار هرده و آموزشهای ززم

را ارائه میداد .در این محیط زبانآموزان اادر بودند تکالیف و ف الی هتای دوستتان ختود را نیتز مترور هننتد .گتروه دوم
(گروه هنترل) برنام ابلی و همیشگی خود ی نی آموزش در محیط سنتی را ادامه دادند.
ابزار اندازهگیری شامق آزمون م لو ساخته بود هه توسط مدر

آموزشتگاه بتا توۀته بته اهتدا

و بتا تأییتد متدیر

در

آموزشگاه ساخته شد .برای ت یین روایی پیشآزمون و پسآزمون از روش روایی محتوایی استفاده شد.
بدین ترتیب ت تداد  20ستثال ابتتدا توستط متدر
مت

ان در

در

تهیته شتد ستپس ستثازد اترحشتده توستط ت تدادی دیگتر از

زبان موردبررسی ارار گرف  ،سثازد نامناسب حذ

و سثازد مناسب ۀایگزین گردیتد و درنهایت

آزمون با  20سثال تدوین گردید .برای پایایی آزمون از پایایی م ححان هه همسانی استفاده شد.
تجزیهوتحلیق دادههای پژوهش با استتفاده از بتا نترمافتزار ا پتیا ا  3در ستطح آمتار توصتیفی از میتانگین ،درصتد و
انحرا

م یار و در سطح استنباای از تحلیق آماری هواریانس استفاده گردید.

یافتهها
برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون آماری تحلیق هواریانس تک راهه (آنکوا )2استتفاده گردیتد .دلیتق استتفاده از
این آزمون به این امر برمیگردد هه در ارح تحقی حاضر محق برای هنترل اثر مربوط به آمادگی ابلی و ت دیق اثر ایتن
متغیر از پیشآزمون بهعنوان متغیر هنترل استفاده هرده اس  .ۀه
مفروضه برارار باشد چراهه عدم رعایت

استتفاده از آزمتون تحلیتق هوواریتانس بایستتی چنتد

ایتن مفروضتههتا ممکتن است

نتتای تحقیت را بتا ستوگیری همتراه ستازد ایتن

مفروضهها عبارداند از :نرمال بودن توزی پراهندگی دادهها ،شرط برابری واریانسهای خطا (آزمون لون ،)1شرط همگن
همگن بودن خطوط رگرسیون .ۀه

ح ول اامینان ،این مفروضهها موردبررسی ارار گرف

هه نتای نشان داد استتفاده

از این آزمون بتمان میباشد.
ۀدول ( )1میانگین ،انحرا

م یار نمراد پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و هنترل را نشان میدهد.

1- William & Rice
2- spss
3- ancova
4- Levene’s Test
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جدول ( :)1آمار توصیفی نمرات یادگیری به تفکیک گروهها
مرحله

متغیر

گروه هنترل
میانگین

در

زبان

انگلیسی

گروه آزمایش
م یار

انحرا

انحرا

میانگین

م یار

پیشآزمون

2/11

0/11

3/21

0/61

پسآزمون

31

1/23

33/11

1/31

هماناور هه مشاهده می شود ،میانگین میزان یادگیری ب د از مداخله در زبانآموزان گروه آزمتایش  33/11 ± 1/31و در
زبانآموزان گروه هنترل  31 ±1/23به دس

آمد ،یافتههای ۀدول نشان میدهد هته میتانگین گتروه آزمتایش نستب

بته

گروه هنترل افزایش داشته اس  .برای اینکه اامینان حاصق شود هه گروه هنترل و آزمایش م تادل باشتند؛ ی نتی ،ازنظتر
پارامترهای موردمطال ه همسان باشند ،با استفاده از آزمون لوین مورد آزمون ارار گرفتند هه نتای آن نشتان داد ،مقتدار F

هه در سطح ( )p<0/02م نادار نیس ؛ بنابراین مفروضه یکسانی واریانسها تأیید میشود و با توۀته بته ستایر مفروضتههتا
برای تحلیق دادهها میتوان آزمون آماری را انجام داد.
پسازاینکه سه مفروضه (بررسی نرمال بودن متغیر ،همگنی شیب رگرسیون و همگنی واریانسهتا) بررستی و متورد تأییتد
ارار گرفتند میتوان آزمون هوواریانس را برای تحلیق فرضیه انجام داد .نتای در ۀدول ( )3آمده اس .
جدول ( :)2نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون دو گروه در متغیر یادگیری
شاخص آماری

مجموع مجذوراد

F

درۀه آزادی

سطح م ناداری

اندازه اثر

توان آزمون

متغیرها
پیشآزمون

3/206

1

1/126

0/321

0/012

0/312

گروه

11/211

1

2/116

0/002

0/316

0/111

خطا

26/231

32

هق

12123/120

23

اثتر پتیشآزمتون در متغیتر یتادگیری( بتا

با توۀه به ۀدول ( )3نتای تحلیق هواریانس بین پسآزمون دو گروه بتا حتذ

درۀ آزادی  1و  F= 2/116و سطح م ناداری ) 0/002تأیید میشود .متغیر مستقق با اندازۀ اثر  31درصتد واریتانس متغیتر
یادگیری را تبیین میهند و آزمون با توان  0/111فرض صفر را رد هرده اس .

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضتر ،بتهمنظتور بررستی تتأثیر محتیط یتادگیری الکترونیکتی در مقایسته بتا محتیط ستنتی بتر میتزان یتادگیری
زبانآموزان انجامگرفته اس  .درمجموع حاصق یافتهها حکای
یادگیری زبانآموزان در در
تفاود م نیدار نداش
تح

زبان انگلیسی تأثیر مثب

از آن داش

هه محتیط یتادگیری الکترونیکتی بتر میتزان

دارد .در ابتدا میانگین نمراد پیشآزمون زبانآموزان با یکتدیگر

(میانگین گروه آزمایش = 3/21و میانگین گروه هنترل= .)2/11ولی گتروه آزمتایش پتسازاینکته

آموزش بهوسیله محیط یادگیری الکترونیکی اترار گرفت  ،نمتراد بهتتری نستب

بته گتروه هنتترل هستب هترد و

میانگین نمراد پسآزمون گروه آزمایش از گروه هنترل بیشتر بود( .میانگین نمتراد گتروه آزمتایش= ،33/11میتانگین

333

بررسی تأثیر محیط یادگیری الکترونیکی در مقایسه با محیط سنتی بر میزان یادگیری زبانآموزان

نمراد گروه هنترل=  .)31نتای تحلیق هوواریانس بین پسآزمون دو گروه با حذ

اثر پیشآزمون در متغیر یادگیری بتا

درۀ آزادی  1و  F= 2/116و سطح م ناداری  0/002تأیید میشود .متغیر مستقق با اندازۀ اثتر  31درصتد واریتانس متغیتر
یادگیری را تبیین میهند و آزمون با توان  0/111فرض صفر را رد هرده اس
الکترونیکی بر میزان یادگیری در

و مثثر بودن آمتوزش در محتیط یتادگیری

زبان انگلیسی تأیید شد.

مثثر بودن آموزشهای الکترونیکی بر یادگیری توسط برخی از صتاحبنظتران و تحقیقتاد ابلتی متورد تأییتد ارارگرفتته
اس  .نتای این فرضیهها با پژوهشهتای ابتراهیوآبتادی ()1211؛ هرمتی ()1221؛ هشتاورز ،رحیمتی ،استماعیلی (،)1223
آلتو

( ،)1221براون ()3000؛ هیتری ()3000؛ چان هون و چائو ()3003؛ الم تفی ()3006؛ ۀتان هوستکا و آتلتی

( )3001و آدمتی ( )3013همستو است  .متیتتوان گفت

بتا توۀته بته چتالشهتای پتیش روی نظتام آموزشتی و همچنتتین

فرص هایی هه بهواسط توس ه فناوری ااتعاد و ارتباااد ایجادشده و دگرگونیهایی هته در ستطح ۀهتانی در حتال
واوع اس  ،استفاده و توس ه نظام آموزشی مبتنی بر وب بسیار مفید و مثثر خواهد بود و محیطهای یادگیری الکترونیکی
بهعنوان ابزارهای نوین ،توانایی شایانی برای تغییر آموزش و یادگیری دارند و میتوان هیفیت
نظامهای آموزشی با هاربرد درس

یتاددهی و یتادگیری را در

آنها ارتقا داد.

پژوهش حاضر با محدودی هایی روبه ر و بوده اس  .عدم دسترسی به نمونه بزرگتر به دزیق گوناگون عدم همکاری و
استقبال مناسب مسئولین در اۀرای پژوهش و عدم وۀود امکاناد و تجهیزاد رایانهای در مثسسه هه بتوان تحقی را در
انجام داد .ش

ی

و عتاه مدر

ت یین شده برای در

هه ممکن اس

درنتیجه هار اثرگذار باشد .عدم همکاری و

پاسخدهی ب ضی از زبانآموزان در ارسال بهموا تکالیف و ت امق در محیط یادگیری الکترونیکی ،محدودی
انت اب نمونه آماری به دلیق نبود زیرساخ های فنی مناسب ۀه

در

اۀرای یادگیری الکترونیکی ،محدود بودن نتای ِ

پژوهش به زبانآموزان دختر و احتیاط در ت میو نتای به زبانآموزان پسر .نمونه پژوهشی هه در محیط یادگیری
الکترونیکی حضور داشتند ،دانشجویان حضوری بودند .تواناییهای این گروه در استفاده از فناوری ااتعاد و ارتباااد
با دانشجویانی هه از ابتدا در دوره الکترونیکی حضور دارند و در این نظام به یادگیری میپردازند ،متفاود اس ؛ بنابراین
نتای

در مورد این یادگیرندگان ممکن اس

به نتای

متفاوتی بیانجامد .با توۀه به محدودی ها پیشنهاد میشود

پژوهشهای دیگر با موضوع یادگیری الکترونیکی بر روی گروههای نمونه با ت داد بیشتر و در مددزمان اوزنیتر انجام
گردد .پیشنهاد میشود اۀرای پژوهش درزمین نقش و ۀایگاه سیستوهای مدیری

یادگیری در نظام آموزشی ایران اۀرا

گردد .تا مثسساد و دانشگاهها با نقش این سیستوها در نظام آموزشی آشنا گردند .پیشنهاد میشود تا پژوهشهایی مبنی
بر سواد ااتعاتی مدیران و م لمان و میزان آشنایی آنها با رایانه انجام پذیرد .پیشنهاد میشود این مقایسه برای زبانآموزان
مثسساد الکترونیکی یا آموزش از راه دور با زبانآموزان مثسساد سنتی هو انجام پذیرد .برای ت میو نتای صحیحتر به
گروهها و مقاا م تلف و همچنین مناا و شهرهای م تلف ،عامقهای ۀنسی  ،مقط تح یلی ،پایه درسی و منطقه
ۀغرافیایی در پژوهشها منظور گردد .چون در این پژوهش محدودی

ۀنسی  ،پایه درسی و منطقه ۀغرافیایی وۀود

داش  .پیشنهاد میگردد به بررسی موان و مشکتد بر سر راه یادگیری الکترونیکی در نظامهای آموزشی ایران پرداخته
شود .با توۀه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیر مثب

محیط یادگیری الکترونیکی بر یادگیری در

زبان به مسئولین
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مثسساد و مراهز آموزشی پیشنهاد میشود در یادگیری درو

زبان انگلیسی از محیطهای یادگیری الکترونیکی استفاده

هنند و یادگیری الکترونیکی را بهعنوان ب شی از سیستو آموزشی ارار دهند.
ازآنجاهه در این پژوهش محیط یادگیری الکترونیکی اادر به بهینه هردن آموزش و یادگیری اس  ،پیشنهاد میشود نظام
آموزشی ما باید با بهرهگیری مناسب و اصولی از آن ،در روند آموزش و برنامههای درسی ،تحولی ایجاد هنند ،از محیط
یادگیری الکترونیکی میتوان بهعنوان ابزاری مفید و مثثر در آموزش استفاده هرد ،زیرا آنها با توۀه به پژوهشهای
گذشته و تأیید توسط این پژوهش ،تواناییها و امکاناد بالقوهای برای بهینه هردن امور آموزشی دارند.
ازآنجاهه یافتههای پژوهش نشان داد زبانآموزانی هه از محیط یادگیری الکترونیکی استفاده نمودهاند در مقایسه با
زبانآموزانی هه از محیط سنتی استفاده نمودهاند یادگیری بهتری داشتهاند ،میتوان به این نتیجه دس یاف
یادگیری الکترونیکی بهعنوان ابزاری نوین ،موۀب ارتقاء یادگیری در
ازاینرو ۀه
تح

هیفی

زبان انگلیسی در زبانآموزان شده اس .

یادگیری به برنامهریزان آموزشوپرورش و آموزش عالی پیشنهاد میشود ۀه

شبکه و تلفی برنامهها با رایانه و اینترن

هه هاربرد

اراحی برنامههای

بهمنظور رشد و توس این زبان بهعنوان زبان دوم تتش ۀدی انجام گیرد.
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