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Abstract
This study examined the effect of a combination
of two teaching methods (traditional, blog,
forum) and teaching methods (traditional and
mobile) ninth grade students motivation to learn.
Materials and quasi-experimental study with a
control group and the control population
Statistics Research 100 students in grades
nine The 20th Tehran Area 5 in the academic
year 2016-2017 Stratified random sampling
method selected and 4 groups of 25
people Girls and boys categories amassment
information. Herman 1977 was conducted
through questionnaires. Data research using
descriptive statistics such as (Frequency and
percentage)
and
inferential
statistics
(independent t test and dependent t), respectively
The findings of this study suggest The three
component factors of achievement motivation
confidence, Hard work and perseverance in the
group of male students Blogs and forums on
Infuse motivation More successful and future
components of the same performance of both
methods was observed. Group of female students
confidence component And perseverance of
blogs and forums better And the future role of
mobile elements have been more effective In the
last component of the hard work of both was the
same.
Keywords:
blended
learning
teaching,
traditional teaching, motivation
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چکیده
این پژوهش با ه ف بررسی تأثیر دو روش ت ریس ترکیبی (سهتتی
 تاالر گفتگو) و روش ت ریس (ستتی و تلفن همراه) برای،و وبالگ
 روش. یادگیری انگیزه پیشرفت دانشآموزان پایه نیه انجهام شه
 اامعهة آمهاری.پژوهش نیمه تجربی با گروه گهواه و شهاه اسهت
 تیهران21  نفر از دانشآموزان پایهه نیه در مته هه111 پژوهش
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 نفری دانشآموزان دختر25  گروه1 تصادفی طب ه ای انتخاب و به
 گردآوری اطالعهات از طریه پرسشهتامه. و پسر دسته بت ی ش ن
 ضریب پایایی محاسبه ش ه بهرای.) صورت گرفت1311( هرمتس
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مقدمه

در طی سالهای اخیر ،بهرهگیری از فناوریهاای ناوین
در کالس درس بیشتر ماورد ووها واقا شاهه اسا،،
وغییرات سری فناوری در فرآیناه یااددهی  -یاادگیری
موهب وحوالت وسی شهه و هاه آن بهباود کیفیا،
آموزش در مهارس بوده اس .،فناوریهای ههیاه باا با
همراه آوردن فرص،های مناسب در هه ،اساتدهادها و
عالیق شخصی دانشآموزان ،ب بهباود نظاا آموزشای
ماهارس کماک مایکناه ()Baylor & Ritchie,2002
رویکردهای ههیه آموزش ،دانشآموزمحور هساتنه .در
این رویکردها ،دانشآموز ،ب عنوان یک کشتی خاایی در
نظر گرفت نمیشود؛ بلک او از ابتهای وویهش با داناش،
مهارت و نگرشی متویه میشود کا نیازمناه ووساد از
طریق راهنمایی ،وشویق و انگیزش اس،؛ بنابراین ،ایان
موضوع ک کیفی ،آموزش ب طور گستردهای وابست ب
کیفی ،امکاناات فاراه شاهه در کاالس درس اسا،،
انکارناپذیر اس .،شکی نیس ،ک فانآوری اطالعاات و
اروباطات در سیسات ماهارس اماروزی هاافتااده اسا.،
کامپیوور با عناوان یکای از ابزارهاای اصالی فانآوری
اطالعات و اروباطات ن ونها ب عنوان ابزاری برای کماک
ب وجزی ووحلیل دادههای مهارس ،بلک  ،ب عنوان ابزاری
فراگیر برای بهین سازی آموزش داناشآماوزان با کاار
میرود ()Adeyemi, 2012
ب کارگیری ابزارهای فناوری و اطالعات ،راهکارهاای
نوینی را در بهبود و ووسدة نظا آموزشی ارائ نموده ک
یادگیریهای مجازی و از راه دور از نتایج آن میباشنه .
با ظهور این نوع یادگیریها شیوههای آموزشی نوپاایی
چون یاادگیری ایکترونیکای و یاادگیری هماراه (ولفان
همراه) ب صوروی کارآمه مورد بهره-گیری قرار میگیرد.
نیازهای روزافزون مارد با آماوزش ،کمباود امکاناات
اقتصاادی ،کمباود اسااویه و آموزشاگران مجار و
هزین های زیاد ک صر آموزش میشود متخصصان را
بر آن داشت اسا ،کا با کماک فنااوری اطالعاات و
اروباطات روشهای نوینی را برای آموزش ابهاع نمایناه

ک ه اقتصادی و باکیفی ،باشه و ه بتوان با استفاده
از آن ب طور همزمان عهة کثیری از فراگیاران را وحا،
آموزش قرار داد ()Farhadi, 2004
نیازهای ههیه آموزشی و وحوالت فنآوری ،ضارورت
سازگاری سیست هاای یاادگیری ایکترونیکای باا آن هاا
مؤکه میساازد باهین منظاور ایان سیسات هاا بایاه باا
نیازهای یادگیرناهه در کنتارل و ساازماندهای آماوزش
هماهنگ باشنه ،انگیازه الز را بارای یادگیرناهه فاراه
آورناه و پشاتیبان خالقیا ،وی باشاه ( & rezayi rad
 .)bakhteyaei, 2015ازآنجاییک شرط مه برای رشه
و شکوفایی هر هامدا ای وهاود افاراد آگااه ،کارآماه و
خالق اس ،،یذا پرورش و وقوی ،انگیزه پیشرف ،سابب
ایجاد انرژی و هه،دهی مناسب رفتار ،عالیق و نیازهای
افاراد در راساتای اهاها ارزشامنه و مداین مایشاود
( )tamanaei far & ghandome, 2012بارای ورود با
عصر دانش و انفجار اطالعات وجهیزاوی را بایه در اختیار
داش ،وا یارای مقابل باا فنااوری در حاال پیشارف ،را
داشت باشه .این وجهیزات شاامل کاامپیوور ،اینترنا،،
نر افزارهای پیشرفت و همچنین ولفنهای همراهی ک
دیگر فقط ولفن نیساتنه ،نیاز اساbehbahanee & ( ،
 )ect, 2010یادگیری همراه (ولفن هماراه) را مایواوان
ورکیبی از دو شکل یادگیری ایکترونیکی و یاادگیری از
راه دور دانس ،زیرا در این ناوع یاادگیری از یاکساو،
هماننه یادگیری از راه دور میان دانشپژوهان و اسااویه
فاصل وهود دارد و از سوی دیگار ،ایان یاادگیری نیاز
هماننه یادگیری ایکترونیکی از طریق فناوری پیشرفت و
با استفاده از ابزارهای ایکترونیکی هماراه ،انجاا پاذیرد
(.)Saffarzadeh & manourchehri, 2011
یکای از روشهاای ناوین آماوزش کا اساتفاده از
فناوریهای ههیه ب ویژه اینترن ،را ماورد وأکیاه قارار
میدهه ،روش آموزش مبتنی بر و ( )Webاس .،روش
مبتنی بر و  ،یکی از شاخ های یادگیری ایکترونیکی در
نظا آموزش نوین اس ،ک محتوی آن از طریق خهمات
ایکترونیکاای یدناای وارنماهااا ()Web-based Teaching
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ارائ میشود ( )timo, 2005محیطای کا آماوزشهاای
مبتنی بر و را در اختیار فراگیران قرار میدهه ،محیط
چنهرسان ای اس .،این محیط برای فراگیران فرصاتی را
فراه میکنه ک در هر زمان و هر مکاان باا اوصاال با
شبک اینترنا ،و با طاور همزماان از مطایاب آموزشای
اساتفاده نمایناه ( .)Thiele,2003وباال هاا یکای از
پرکاربردورین ابزارهای یادگیری برای بااال باردن ساط
آموزشی ب حسا میآیناه .و هاایی کا بار اسااس
پیشرف،هاای فانآورانا با وهاود آماههاناه نشاانگر
حمای،های هم هانب از فرآیناهها و روناه یاادگیری و
آموزش بوده و فرص،های ههیهی را ب طور ه زمان ه
برای ،دانشآموزان و ها آماوزشدهناهگان با وهاود
میآورنه ،الریجانی و همکاران (.)Larijanee,2015
با ووه ب مطایب گفت شهه ایان وحقیاق باا هاه
مطایداا وااأ یر دو روش یاااددهی  -یااادگیری ورکیباای
(سنتی و ولفن همراه) و (سنتی و وبال و واالر گفتگاو)
بر انگیزه پیشرف ،داناش آماوزان پایا نها باا مطایدا
موردی درسی ودلیمات اهتماعی اس.،
روش پژوهش
در این مطاید روش وحقیق نیم با انجا پیشآزماون و
پس آزمون انجا گرفت اس .،هامدة آماری ،دانشآموزان
دختر و پسر پای نه منطق  20وهران در سال وحصیلی
 1991-95ک بایغ بر  100نفر می باشنه داناش آماوزان
پسر ب دو گروه  25نفر ( 50نفار) و نیاز داناشآماوزان
دختر ب دو گروه  25نفر ( 50نفر) از  1مهرسا کا با
شکل خوش ای انتخا شهه بودنه .وقسی شهنه .ساپس
پیشآزمون از هر  1گروه انجا و میزان انگیزه پیشارف،
پرسشنام هرمنس انهازهگیری شه .باا ووها با اینکا
نخس ،میزان انگیازه پیشارف ،باا پرسشانام هارمنس
سنجیهه شه و سپس با کاربرد فناوری بر پایا وباال و
نر افزار موبایل مجهداً میزان انگیزه سنجیهه میشود ،در
زمرة پژوهشهای کاربردی اس.،
مدل در  8هلس  50دقیق ای ک در هر هلس یاک
موضوع از کتا (بر پای اهها پژوهش) را انتخا و با

شکل سنتی وهریس می کردنه و ب وباادل اطالعاات در
واالر گفتگو (پاس پایاان کاالس قبال از هلسا بداهی،
مربوط ب دانش آموزانی کا از محایط وباال اساتفاده
میکردنه) و نیز از طریق پیاماک و ایمیال (مرباوط با
نر افزار آموزشی نصب بار روی موبایال) مایپرداختناه.
پس از هر باار واهریس موضاوعات ههیاهور با محایط
وبال و کتابچ آموزشی اضاف میشه.
درواق مدل ب شکل سنتی واهریس خاود را انجاا
میداد و برای وکمیل مبحث مربوط با واهریس از ایان
محیطهای آموزشی اساتفاده مایکردناه .پاس از پایاان
کالس در هلس اول مربوط ب پاژوهش مدلا در ماورد
وبااال آموزشاای ،نحااوه کااار بااا آن و وبااادل و گفتگااو
ووضاایحاوی باا دانااشآمااوزان ارائاا کردنااه سااپس از
دانشآموز خواستنه وا باا مراهدا با وباال نظارات و
عقایه خود را در مورد مطلب و نیز مطلبی اضاف ماروبط
با موضوع را در وبال قارار دهاه .اگار ساؤایی برایشاان
پیش آمه برسنه و بارای دیگار داناشآماوزان در ماورد
مطلب ووضی دهنه هلس موضوعات ب روز مایشاود؛ و
میوواننه از سایتی ک کتابچ دران قرار گرفت (ب علا،
اهااازه نهاشااتن اسااتفاده از ولفاان همااراه در مهرس ا ) و
استفاده از بلوووث ( )Bluethoseمطایاب را دریافا ،و از
طریق ایمیل یا پیامک سؤاالت خود را بپرسانه .بار ایان
اساس دانش آموزان موظف بودنه در هر هلس ب وبال
سر بزننه سؤاالت مدل را پاسخ و در هلس بده یا همان
موق از طریق واالر گفتگو و یا پیامک هوا دهنه.
یافتههاي پژوهش

در بررسی مطاید دو روش یاددهی  -یادگیری ورکیبای
(سنتی و ولفن همراه) و (سنتی و وبال و واالر گفتگاو)
باار مؤیف ا اعتمادب ا نفااس ایاان مؤیف ا ک ا مربااوط ب ا
اعتمادب ا نفااس اساا ،بااا اسااتفاده از آزمااون  tمسااتقل
دادههای پرسشنام وحلیال نشاان مایدهاه کا نقاش
وبال در دانشآموزان دختر با میانگین  5/96و انحارا
اسااتانهار  1/88و مقااهار  15/89 tبااا سااط مدناایداری
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 0/001بیشترین وأ یر را داشات اسا ،و با ورویاب باا
بررسی میانگین نقش ولفن همراه در دانشآماوزان پسار
با مقهار  5/96و نقش وبال در داناش آماوزان پسار باا

 5/18مؤ ر بوده اس ،و باا ضاریب اطمیناان  95درصاه
این اطمینان وأییه میشود.

جدول  .3بررسي مؤلفه اعتماد
میانگین

انحراف استاندار

انحراف میانگین

t

درجة آزادی

سطح معنیداری

دختر (وبالگ)

5/069

1/44180

9/373

15/430

48

9/991

دختر (تلفن همراه)

5/369

4/369

9/874

11/343

48

9/991

پسر (وبالگ)

5/849

1/069

9/304

13/706

48

9/991

پسر (تلفن همراه)

5/369

4/369

16/874

11/345

48

9/991

در مطایداا دو روش یاااددهی  -یااادگیری ورکیباای
(سنتی و ولفن همراه) و (سنتی و وبال و واالر گفتگاو)
باار مؤیفاا پشااتکار  5/61و مقااهار  16/08 tو باارای

دانش آموزان پسار باا میاانگین  5/11و مقاهار 16/92 t
مؤ ر واق شهه اس.،

جدول  .4بررسي مؤلفه پشتکار
میانگین

انحراف استاندار

انحراف میانگین

t

درجة آزادی

سطح معنیداری

دختر (وبالگ)

5/849

1/659

9/339

17/60

48

9/991

دختر (تلفن همراه)

5/689

1/753

9/359

16/94

48

9/991

پسر (وبالگ)

5/689

1/753

9/359

16/94

48

9/991

پسر (تلفن همراه)

5/889

1/669

9/334

16/34

48

9/991

نقش وباال در انگیازه پیشارف( ،مؤیفا پشاتکار)
دانشآموزان دختر باا میاانگین  5/81و مقاهار 11/69 t
نشاندهنهه مؤ ر بودن این روش کمکی اس .،همچناین
این روش در انگیزه پیشرف ،دانشآماوزان پسار (مؤیفا
پشااتکار)  5/61و مقااهار  16/08 tاساا ،کا بااا ضااریب
اطمینااان  95درصااه موفااق بااودن آن وأییااه ماایشااود.
همچنین نقش ولفن همراه در انگیازه پیشارف( ،مؤیفا
پشتکار) دانش آماوزان دختار مطایدا دو روش دو روش
یاددهی  -یادگیری ورکیبای (سانتی و ولفان هماراه) و
(سنتی و وبال و واالر گفتگو) بر مؤیف سخ،کوشی باا
وحلیل سؤاالت مربوط ب بخش مؤیفا ساخ،کوشای از

پرسشنام هارمنس اطالعاات هاهول  9با دسا،آماهه
اساا،؛ ک ا نقااش وبااال در انگیاازه پیشاارف( ،مؤیف ا
سخ ،کوشی) دانش آماوزان دختار باا میاانگین  1/96و
مقهار  9/95 tنشان دهنهه مؤ ر بودن ایان روش کمکای
اس .،همچناین ایان روش در انگیازه پیشارف( ،مؤیفا
سخ،کوشی) دانشآماوزان پسار  1/96و مقاهار 9/95 t
اس ،ک با ضریب اطمینان  95درصاه موفاق باودن آن
وأییه میشود .همچناین نقاش ولفان هماراه در انگیازه
پیشرف( ،مؤیف سخ،کوشی) دانشآموزان دختار 5/10
و مقهار  9/95 tو برای داناشآماوزان پسار باا میاانگین
 1/28و مقهار  11/91 tمؤ ر واق شهه اس.،
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جدول  .1مؤلفه سختکوشي
میانگین

انحراف استاندار

انحراف میانگین

t

درجة آزادی

سطح معنیداری

دختر (وبالگ)

8/069

4/801

9/804

0/055

48

9/991

دختر (تلفن

5/899

18/69

8/069

0/055

48

9/991

همراه)
پسر (وبالگ)

7/449

4/931

9/896

17/010

48

9/991

پسر (تلفن همراه)

8/069

4/809

9/804

0/055

48

9/991

جدول  .0مؤلفه آینده
میانگین

انحراف استاندار

انحراف میانگین

t

درجة آزادی

سطح معنیداری

دختر (وبالگ)

4/369

4/749

9/556

8/481

48

9/991

دختر (تلفن

3/049

4/106

9/556

4/041

48

9/991

همراه)
پسر (وبالگ)

3/049

4/106

9/830

4/041

48

9/991

پسر (تلفن همراه)

8/769

1/063

9/304

14/110

48

9/991

پسر  9/92و مقهار  8/92tاس ،ک باا ضاریب اطمیناان
 95درصه موفق بودن آن وأییه میشود .همچنین نقاش
ولفاان همااراه در انگیاازه پیشاارف( ،مؤیفاا آینااهه)
دانااشآمااوزان دختاار  9/92و مقااهار  8/92 tو باارای
دانش آموزان پسار باا میاانگین  1/16و مقاهار 12/11 t
مؤ ر واق شهه اس.،

با وحلیل سؤاالت مربوط با بخاش مؤیفا آیناهه از
پرسشنام هرمنس اطالعات ههول  1ب دس ،آمهه اس،
کا نقااش وبااال در انگیاازه پیشاارف( ،مؤیف ا آینااهه)
دانش آموزان دختار باا میاانگین  2/96و مقاهار 1/21 t
نشاندهنهه مؤ ر بودن این روش کمکی اس .،همچناین
این روش در انگیزه پیشرف( ،مؤیف آینهه) دانش آموزان
مقایسة نقش دو روش در برانگیختن مؤلفهها

جدول  .8مقایسه مؤلفه اعتماد در هر دو روش در دانشآموزان پسر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

48/88

1/654

9/334

45

تلفن همراه

43/89

1/017

9/343

45

مقدار
9/994

مقدار
4/964

درجة آزادی
84

سطح معنیداری دوسویه
9/986

انحراف معیار
9/597

انحراف استاندارد
1/989

 / 00پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 13پیاپي  ،)85سال پانزدهم ،پاییز 3131

اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاااوت وهااود دارد و نقااش وبااال بااا وفاااوت
میانگین  1/010مؤ ر اس.،

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/016اسا ،و مقاهار آمااره
 2/062با درها آزادی  18و ایان مقاهار از مقاهار  tدر
ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر

جدول  .6مقایسه مؤلفه اعتماد در هر دو روش در دانشآموزان دختر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

45.48

1/313

9/463

45

تلفن همراه

48/64

1/448

9/364

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

8/001

4/568

84

9/918

9/854

1/169

ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر
اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاوت وهود دارد و روش وبال مؤ رور اس.،

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/011اسا ،و مقاهار آمااره
 2/56بااا دره اة آزادی  18و ایاان مقااهار از مقااهار  tدر

جدول  .1مقایسه مؤلفه سختکوشي در هر دو روش در دانشآموزان پسر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

40/76

1/499

9/489

45

تلفن همراه

44/49

4/445

9/851

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

49/649

3/958

84

9/998

9/511

1/569

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/001اسا ،و مقاهار آمااره
 9/051با درهاة آزادی  18و ایان مقاهار از مقاهار  tدر

ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر
اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاوت وهود دارد و روش وبال مؤ رور اس.،

جدول  .5مقایسه مؤلفه سختکوشي در هر دو روش در دانشآموزان دختر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

40/34

1/008

9/300

45

تلفن همراه

44/64

1/646

9/345

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

4/55

1/488

84

9/449

9/515

9/689
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ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01کمتار
اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاوت وهود نهارد.

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/220اسا ،و مقاهار آمااره
 1/211با درهاة آزادی  18و ایان مقاهار از مقاهار  tدر

جدول  .3مقایسه مؤلفه پشتکار در هر دو روش در دانشآموزان پسر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

45/04

1/118

9/443

45

تلفن همراه

48/36

4/346

9/468

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

8/464

3/945

84

9/998

9/516

1/065

اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاااوت وهااود دارد و نقااش وبااال بااا وفاااوت
میانگین  1/560مؤ ر اس.،

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/001اسا ،و مقاهار آمااره
 9/025با درها آزادی  18و ایان مقاهار از مقاهار  tدر
ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر

ههول  .10مقایسه مؤلفه پشتکار در هر دو روش در دانشآموزان دختر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

46/34

1/676

9/335

45

تلفن همراه

45/16

9/418

9/483

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

4/344

4/49

84

9/997

9/818

1/165

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/001اسا ،و مقاهار آمااره
 2/80بااا دره ا آزادی  18و ایاان مقااهار از مقااهار  tدر

ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر
اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاوت وهود دارد و روش وبال مؤ رور اس.،

جدول  .33مقایسه مؤلفه آینده در هر دو روش در دانشآموزان پسر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

45/56

1/669

9/334

45

تلفن همراه

48/06

4/581

9/594

45

مقدار F

مقدار T

درجة آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

4/879.

9/004

84

9/344

9/697

5/655
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ههول ارائ شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر
اس ،پس میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری بین ایان
دو روش وفاوت وهود نهارد.

درنتیجا ایاان آزمااون یااوین با علاا ،آنکا سااط
مدنیداری دوسوی برابر با  0/928اسا ،و مقاهار آمااره
 0/998با درها آزادی  18و ایان مقاهار از مقاهار  tدر

جدول  .34مقایسه مؤلفه آینده در هر دو روش در دانشآموزان دختر
روش

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف معیار

تعداد

وبالگ

48/34

1/868

9/403

45

تلفن همراه

45/88

9/017

9/343

45

مقدار F

مقدار T

درجه آزادی

سطح معنیداری دوسویه

انحراف معیار

انحراف استاندارد

3/594

4/344

84

9/945

9/844

1/149

شهه در کتا آمار ک برابر با ( )2/01بیشتر اسا ،پاس
میووان نتیج گرف ،از یحاظ آماری باین ایان دو روش
وفاوت وهود دارد و روش ولفن همراه مؤ رور اس.،

درنتیج این آزمون یوین ب عل ،آنک سط مدنایداری
دوسوی برابر باا  0/025اسا ،و مقاهار آمااره  2/92باا
دره آزادی  18و این مقهار از مقهار  tدر هاهول ارائا

جدول  .31مجموع مقایسهها در مؤلفههاي انگیزه پیشرفت
مؤلفه

جنسیت

عملکرد بهتر

اعتمادبهنفس

دختر

وبالگ

پشتکار

دختر

وبالگ

آینده

دختر

تلفن همراه

سختکوشی

دختر

هر دو

*****

******

******

اعتمادبهنفس

پسر

وبالگ

پشتکار

پسر

وبالگ

آینده

پسر

هر دو روش

سختکوشی

پسر

وبالگ

بحث و نتیجهگیري

هه از پژوهش حاضار بررسای مطایدا واأ یر دو روش
یاددهی  -یادگیری ورکیبای (سانتی و ولفان هماراه) و
(سانتی و وبااال و واااالر گفتگاو) باار انگیاازه پیشاارف،
دانشآموزان پای نه اس .،نظر بر این موضوع ک چهاار
مؤیف اعتمادبا نفاس ،ساخ ،کوشای ،پشاتکار و آیناهه

مهنظر اس .،در بررسی اهها کا مرباوط با  1مؤیفا
اس ،دادههای زیر ب دس،آمهه اس.،
هر دو روش بر اعتمادب نفس ،پشتکار ،ساخ،کوشای و
آینهه دانشآموزان برای ایجااد انگیازه پیشارف ،واأ یر با
ساازایی داشااتنه و م ایوااوان گفاا ،از نظاار آماااری رابط ا
مدناداری بین انگیزه پیشرف ،و وهریس ورکیبی وهود دارد.
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و در مقایس دو گروه ک ب هزئی شهن ا رات آنهاا
بر مؤیف میپردازد ،بر اساس وحلیل اطالعات ههاول با
نتایج زیر رسیهی .
در گروه دختران در مؤیف اعتمادبا نفاس و پشاتکار
نقش وبال و واالر گفتگو بیشتر دیهه میشود (هاهاول
 6و  )10شایه ب عل ،ومرینات مهاو و ساؤاالت ماهاو
در وبال  ،نظر گذاشتن و شرک ،در بحثهای گروهی و
سرزدنهای مروبط و ب روز شاهن هماهناگ باا داده هاا
عل ،این امر اس،؛ و این امر حتماً در طراحی و مطایاب
باا هااا و مفیااه در وبااال و اروباااط آن بااا وبااال و
سای،های مروبط اس.،
و در مؤیف سخ،کوشی هر دو روش کارآمه بودهاناه
(ههول )8؛ و عالوه بر دالیل باال ،ب عل ،هوا دادن ب
سؤاالت در هر دو گروه و داشتن نمره مثب ،برای هوا
آنها و رسیهن با پاساخ صاحی  ،ساخ،کوشای دارای
ارزش اس.،
و در مؤیف آینهه نقش ولفن همراه بیشتر دیهه شاهه
اس( .،ههول  )12و شایه دالیل آن دیه بهتر نسب ،با
کاربردهای ولفن همراه شامل اساتفاده از وباال در دل
این وسیل ایکترونیکی ،دسترسی سری ب اطالعاات روز
دنیا ،ب همراه داشتن همیشگی ایان وسایل با نساب،
یپواپ و وبل ،دانس.،
در گااروه پسااران مؤیفاا اعتمادباا نفااس ،پشااتکار،
سخ،کوشی ب وبال و واالر گفتگو خت شه ()9 ,1 ,5
و شااایه علاا ،آن همکاااری در ارسااال مطایااب ههیااه،
نظرسنجی ،همراهای داناشآماوزان در پیشابرد اهاها
مهنظر و مسئویی،پذیری آنها در ارسال هوا ساؤاالت
و مدرفی سای ،های ماروبط باا موضاوع را دانسا ،و در
مؤیف آینهه نقش هر دو وسایل کمکای با یاک اناهازه
مؤ ر واق شهه اس( ،بار اسااس دادههاای هاهول .)11
هرچنه در رابط با انگیزه پیشرف ،و یااددهی یاادگیری
ورکیباای وحقیقاااوی ک ا ب ا مقایس ا همزمااان دو روش
وهریس ایکترونیکی هماراه باا واهریس سانتی باشاه در
دساترس نیساا ،امااا در پاژوهش علیخااانی و همکاااران

( )Alikhani,2016با عنوان "آموزش ب شیوه یاادگیری
سیار و وأ یران بر یادگیری ،یادداری و انگیزه پیشارف"،
با هه بررسی یادگیری سیار بر س مؤیف انجا شاه و
نتااایج نشااان داد کا در شاایوه یااادگیری ساایار میاازان
یادداری و یادگیری بیشتر از گروه سنتی اس.،
همچنااین پژوهشاای بااا عنااوان "مقایساا دو روش
مختلف وهریس :آموزش حضوری و آماوزش ایکترونیاک
مبتنی بر وبال با شایوه بحاث گروهای" کا ووساط
( )Mohammad shahi,2015باااار روی  111نفاااار از
دانشجویان رشات وغذیا کا واحاه ماهیری ،خاهمات
غذایی را اخذ کرده بودنه انجا گرف .،در ابتهای هر ور
 6ایاای  1هلس ا ب ا صااورت حضااوری و سااپس بخااش
غیرحضوری با مهیری ،استاد با صاورت آفالیان برگازار
شه .نتایج پسآزمون نشان داد سط بااور و عملکارد در
روش غیرحضوری مبتنی بار وباال با طاور مدنااداری
باالور بود ،همخوانی دارد.
در پژوهشی باا عناوان "هنبا هاای روانای افازودن
آموزش سیار ب آموزش ب روش سنتی در آموزش عاایی
مطاید موردی زبان انگلیسی و زبان عربای" کا ووساط
رضایی راد و بختیاار در ساال  91انجاا گرفا ،،نتاایج
نشان داده اس ،ک نمرات گروه آزمایش ،نسب ،ب گروه
گواه از سط باالوری برخاوردار باود و افازودن آماوزش
ساایار ب ا آمااوزش ب ا روش ساانتی در افاازایش انگیاازه
پیشرف ،،خودپنهاره و اعتمادب نفاس ،دانشاجویان زباان
انگلیسی و زبان عربی مؤ ر بوده اس.،
مطاید ای در سال  2009با عنوان "ووسد همکااری
محیط یادگیری با یادگیری وبال ها" ووسط چون چیاا
وانااگ ( )Chun-Chia Wangانجااا شااه .یااادگیری
مشارکتی نوعی حای ،یادگیری گروهی اس ،ک اعضاای
گروه هر مفهو یا موضوع را از طریق اروباط و بحاث با
اشااترا ماایگذارنااه .وحقیقااات کنااونی در یااادگیری
مشاارکتی ووها کمای با ویژگایهاای اعضاای گااروه
می پردازد .برای حل این مشکل ایان مقایا با بررسای
بهرهگیری از وبال برای ب اشترا گذاشتن وجرب ها و
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