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Abstract 
Introduction: Web-based teaching method is known as a new and active teaching method which 
enhances achievement motivation and academic achievement. This study aimed to compare the 
effectiveness of web-based, cooperative learning and traditional teaching methods in 
achievement motivation and academic achievement in the biology course. 
Materials and Methods: In this quasi-experimental study with a pre-test and post-test design, 60 
male students having a biology course were selected through the multi-step cluster sampling 
method and randomly assigned to three groups. One experimental group was educated through 
the web-based method and the other through cooperative learning method for 15 sessions. The 
control group, however, was educated through traditional methods. All groups completed the 
achievement motivation questionnaire (Hermans, 1970) and a teacher-made test as the pre-test 
and post-test. The data were analyzed, using the SPSS software, version 19, the multivariate 
analysis of variance (MANOVA). 
Results: The findings showed that unlike the traditional method, the web-based method led to 
more increase in both achievement motivation and academic achievement. The cooperative 
learning method also increased academic achievement more than the traditional method. 
However, regarding achievement motivation, there was no significant difference between these 
two approaches. Regarding academic achievement, there was no significant difference between 
web-based and cooperative methods (p<0/05). 
Conclusion: Both web-based and cooperative learning methods enhanced the students’ academic 
achievement more than the traditional method. But only the web-based method enhanced the 
students’ achievement motivation. 
Keywords 
Education, Cooperative Learning, Traditional Education, Achievement Motivation, Academic 
Achievement, Biology, Assessment 

  
  چکیده

پیشرفت  انگیزه پیشرفت و هاي نوین و فعال آموزشی براي ارتقاي عنوان یکی از روش روش آموزش مبتنی بر وب به: مقدمه

هاي آموزشی مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت  این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش .تحصیلی است

  .ه استانجام شد شناسی و پیشرفت تحصیلی درس زیست

رشته تجربی به روش  پسر آموز دانش 60آزمون،  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش یک مطالعه نیمهدر : ها روشمواد و 

جلسه  15 در طور مجزا هاي آزمایش به گروه. طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند اي انتخاب و به اي چند مرحله گیري خوشه نمونه

پرسشنامه  ،ها همه گروه. و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید آموزش دیدندبر وب و یادگیري مشارکتی هاي مبتنی  روش با

  اصیل مقاله
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ها با استفاده از  داده. تکمیل کردند آزمون و پس آزمون عنوان پیش ساخته پیشرفت تحصیلی را به انگیزه پیشرفت و آزمون معلم

  .تحلیل شدند) مانوا(یره و با روش واریانس چند متغ 19نسخه   SPSSافزار نرم

. باعث افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی شده است ،نتایج نشان داد روش مبتنی بر وب برخالف روش سنتی :نتایج

همچنین روش یادگیري مشارکتی برخالف روش سنتی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده، اما میان آن دو در انگیزه پیشرفت 

  .)p>05/0( هاي مبتنی بر وب و مشارکتی هیچ تفاوت معناداري وجود نداشت عالوه بر آن میان روش. نداشتتفاوت معناداري وجود 

آموزان را ارتقا  اند پیشرفت تحصیلی دانش هر دو روش مبتنی بر وب و مشارکتی برخالف روش سنتی توانسته :گیري یجهنت

  .بودثر ؤآموزان م انشروش مبتنی بر وب در افزایش انگیزه پیشرفت د فقطدهند، اما 

  
  واژگان کلیدي

  ، ارزیابیشناسی انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، زیست ی،سنت آموزش، یادگیري مشارکتی، آموزش

    

   مقدمه

هاي پژوهشی گسترده در  تواند یکی از حوزه هاي اصلی و اساسی رشته تجربی است و می شناسی یکی از درس درس زیست

ثر در آن است، یکی از معیارهاي ؤکه انگیزه پیشرفت یکی از عوامل م ،میزان پیشرفت تحصیلی ،در مجموع. شناسی تربیتی باشد روان

ترین موضوعات پژوهش در  یکی از اساسی ،هاي پیشرفت و افت تحصیلی بنابراین بررسی علت. باشد کارایی هر نظام آموزشی می

با توجه به  .آموزان است زشی معلم و دیگري انگیزه پیشرفت دانشهاي آمو روش ،از این عواملیکی . نظام آموزش و پرورش است

کید زیادي بر أشناسی ت براي تدریس درس زیست روش تدریس معلم است و اخیراً ،اینکه یکی از عوامل موفقیت هر نظام آموزش

هاي مبتنی بر وب،  تا روش ستشده اشود، لذا در این پژوهش تالش  هاي فعال مانند مبتنی بر وب و مشارکتی می استفاده از روش

  .یادگیري مشارکتی و سنتی مقایسه شوند

 ،)Internet( جهانیهاي گسترده  شبکه. اند هاي آموزش دگرگون شده فناوري اطالعات و ارتباطات، ابزارها و روش توسعهبا 

ریع یادگیرندگان به منابع آموزشی در ها امکان دسترسی آسان و س این شبکه. وجود آورده است تغییرات شگرفی در تعلیم و تربیت به

نوین آموزش که  هاي یکی از روش. ]1[هر زمان و مکان را فراهم کرده و تا حدود زیادي باعث برقراري عدالت آموزشی شده است 

) Web-based Teaching(دهد، روش آموزش مبتنی بر وب  کید قرار میأهاي جدید به ویژه اینترنت را مورد ت استفاده از فناوري

از طریق خدمات  آن هاي یادگیري الکترونیکی در نظام آموزش نوین است که محتوي یکی از شاخه ،مبتنی بر وب روش. است

طور  است، بههاي متعددي شده  آموزش مبتنی بر وب تعریف از ].2[شود  ارائه می )Website(تارنماها یعنی از طریق  الکترونیکی

داند که براي آموزش از شبکه  را یکی از مصادیق یادگیري الکترونیکی و یک ابداع آموزشی میآموزش مبتنی بر وب  ،Khan مثال،

  .]3[کند  استفاده می )Internet( و شبکه هاي گسترده جهانی) Intranet( محلی

شغول ساعته به محتواي آموزشی دسترسی دارند، در هر زمان و مکان م 24یادگیرندگان به صورت  ،در آموزش مبتنی بر وب

نیاز به رفت و آمد ندارند، در برنامه کاري آنان ، براي حضور در کالسخوانند،  شوند، با سرعت دلخواه خود درس می یادگیري می

هاي  هزینه جویی در زمان و ش باعث صرفههمچنین این رو. کننده آموزش و یادگیري هستند تسهیل ،شود و معلمان تداخل ایجاد نمی

استفاده از این روش موجب ایجاد . ]4[گیرد  یک بار تدوین و بارها مورد استفاده قرار می امحتو ،ر این روششود زیرا د آموزشی می

بر همین اساس . شود ، تعاملی بودن و انفرادي ساختن آموزش میاپذیري در طراحی محتو عالقه و انگیزه در فراگیران، انعطاف

آموزش و  ،اند که با استفاده از این امکانات با کمترین زمان و هزینه کرده هاي اخیر سعی هاي آموزشی در دهه بسیاري از نظام

  .]5[خشند بیادگیري را بهبود ب

و افزون بر آن  ]6- 11[شود  عث افزایش انگیزه پیشرفت میبا آموزش مبتنی بر وب که ندداد نشان ها پژوهش خالصه طور به

نت بر یادگیري به این نتیجه اینتر تأثیر با بررسی ،Hilary طور مثال، به  .]12-18 ،9- 10[شود  باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می

با استفاده  ،Dela Cal-Fasoni. ]12[گیري از این امکانات به پیشرفت تحصیلی باالتري دست یافتند  آموزان با بهره که دانش رسید

ه این نتیجه رسید که آموزش با این ابزار باعث افزایش داد، ب آموزان آموزش می تجربی که با کمک اینترنت به دانش از یک روش نیمه

در پژوهشی با عنوان انگیزش در  ،Parkو   Kimافزون بر آن . ]14[آموزان شده است  همکاري و مشارکت دانش ،پیشرفت تحصیلی

پذیري و  را انعطاف هاي الکترونیکی دالیل شرکت خود در آموزش ،کنندگان یادگیري الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که شرکت
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طور  این نتیجه رسیدند که این روش به ضمن پژوهشی به ،Munkو   Klocokovaعالوه بر آن .]7[ کردند بیان راحتی این آموزش

درباره اثربخشی روش مبتنی بر وب انجام شده که  یهای در ایران نیز پژوهش .]17[شود  اعث افزایش پیشرفت تحصیلی میمعناداري ب

آموزش مبتنی بر تأثیر در پژوهشی به بررسی  ،بقایی و همکاران ،طور مثال به. هاي پزشکی و پیراپزشکی بوده است رشتهدر  عموماً

به  ،پرداختند در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )Cardiac Disrhythmia( قلبی هاي آهنگوب در یادگیري 

 ،و روش مبتنی بر وب از روش سنتیبودند  مؤثر وب و سنتی در افزایش یادگیري این نتیجه رسیدند که هر دو روش مبتنی بر 

عنوان یک روش آموزشی باعث ارتقاي سطح یادگیري  اده از روش آموزش مبتنی بر وب بهآنان بیان کردند که استف. بوده استمؤثرتر 

تأثیر  ، در پژوهشی با عنوان مقایسهخاتونی و همکاران. ]19[شود و باید زمینه را براي استفاده از این روش فراهم کرد  دانشجویان می

 140دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی بر میزان آگاهی پرستاران در خصوص بیماري آنفلونزاي پرندگان که بر روي 

بودند، کرده  جایگزینالکترونیکی صورت تصادفی در دو گروه آموزش سنتی و آموزش  به روش تصادفی ساده انتخاب و به پرستار که

 بوده و میان دو روش تفاوت معناداري وجود ندارد مؤثر  به این نتیجه رسیدند که هر دو روش در ارتقاي میزان آگاهی پرستاران 

]20[.  

) Cooperative Learning(، روش یادگیري مشارکتی شده هایی که به بررسی اثربخشی آن پرداخته  یکی دیگر از روش

آموزان با یکدیگر  اي که دانش هاي کوچک به گونه نوین و فعال است که با استفاده از گروه مشارکتی رویکردي نسبتاًیادگیري . است

یکی ) Jigsaw(سا  روش جیگ. ]21[ریزي شده است  فعالیت نموده تا یادگیري خود و سایر اعضاي گروه را به حداکثر برسانند، طرح

بخشی  ،شوند و هر یک از افراد نفره تقسیم می 4هاي  آموزان به گروه در این روش دانش. هاي ویژه یادگیري مشارکتی است از روش

پردازند و ماحصل یادگیري را  شوند و به بحث و تبادل نظر می گیرد و سپس دور یک میز جمع می از کار را براي مطالعه بر عهده می

آموزان  معلم پس از این فرایند به ارزیابی یادگیري دانش. گیرند یاد میدهند و از دیگر اعضاي گروه مطالبی را  به گروه خود ارائه می

اي براي  هاي یادگیري مشارکتی فرصت ویژه سا برخالف سایر روش روش جیگ. کنندگی یادگیري است پردازد و نقش او تسهیل می

یک به سه دهه است که پیشینه موفق در نزد ،ساو روش جیگ. ]22[آورد  پذیري و افزایش یادگیري فراهم می ولیتتمرین مهارت مسؤ

  .]23[ اد انگیزه و افزایش یادگیري داردابعاد مختلف تربیت، ایج

 بهبود را آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ ،روش نیا که است داده نشان ،ي مشارکتیریادگی ها در زمینه پژوهش ،طور خالصه به

در  ،Winston ،طور مثال به .]30- 34، 28، 25[ شود انگیزه پیشرفت می باعث افزایش ،این روش ،و افزون بر آن ]24-31[ دبخش یم

د که نتیجه رسی به ایناو  .پرداخت آموزان و نگرش دانشیادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی  تأثیر پژوهش خود به بررسی

در پژوهشی Shachar و    Fischer.]32[ است  هآموزان داشت بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش مثبت يتأثیر یادگیري مشارکتی،

آموزانی که با  دانش نشان دادآنان نتایج پژوهش  .آموزان بررسی کردند یادگیري مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانش تأثیر

ی و پیشرفت تحصیل ،در مقایسه با گروه گواه که با روش سنتی آموزش دیده بودند ،آموزش دیده بودند ،روش یادگیري مشارکتی

هاي شناختی، فراشناختی  آموزش مشارکتی را بر شاخص تأثیر ، در پژوهشی،استوار و همکاران. ]25[ انگیزه پیشرفت باالتري داشتند

شده  ش پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفتو به این نتیجه رسیدند که این روش باعث افزایدند بررسی کرآموزان  و عاطفی دانش

یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و تأثیر در پژوهشی با عنوان  ،امتی و همکارانعالوه بر آن کر .]34[ است

آموزان در درس علوم تجربی و کاهش  یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش تأثیر که به این نتیجه رسیدند ،اضطراب امتحان

دهنده موفقیت یادگیري مشارکتی در مقابل  یان کردند که این نتیجه نشانآنان ب. قابل توجه بود ،اضطراب امتحان در گروه آزمایش

  .]35[روش تدریس متداول است 

هاي  روش. شوند گیري مشارکتی با روش سنتی مقایسههاي آموزش مبتنی بر وب و یاد شود تا روش در این پژوهش تالش می

طور  به. ن بسیار دشوار و پرهزینه استر و تعداد زیادي از فراگیراهاي معلم محور براي آموزش عمیق، پایدا سنتی آموزش مانند کالس

بوده  مؤثر هاي فعال کمتر اند که این روش در مقایسه با روش روش سنتی نشان داده نهیزم در گرفته صورت يها پژوهش ،خالصه

مقایسه اثربخشی  ،ن پژوهشهدف کلی ای ،با توجه به نقش و اهمیت انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. ]34- 1،16،37[ است

بنابراین . شناسی بود هاي آموزشی مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست روش

  :پژوهش عبارتند از این هاي فرضیه

  .است رمؤث ،آموزان شناسی دانش بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست ،روش آموزش مبتنی بر وب .1

  .است مؤثر ،آموزان شناسی دانش روش آموزش یادگیري مشارکتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست .2
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تفاوت  ،هاي آموزشی مبتنی بر وب و یادگیري مشارکتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی میان اثربخشی روش .3

  .معناداري وجود دارد

 ها مواد و روش

آموزان پسر  دانش همه ،پژوهش نیا يآمار جامعه. آزمون بود آزمون و پس آزمایشی با طرح پیش ه نیمهیک مطالع ،این مطالعه

اي  گیري خوشه به روش نمونه) نفر 20هر گروه (آموز  دانش 60 ،از میان آنان .رشته تجربی شهرستان ورامین بود سال سوم دبیرستان

در روش  .قرار گرفتند) مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سنتی(آموزش طور تصادفی تحت سه نوع  انتخاب و بهاي  چند مرحله

از هر بخش یک مدرسه انتخاب و در  سپس .سه بخش تقسیم شدابتدا شهرستان ورامین به  ،اي اي چند مرحله خوشه گیري نمونه

اجازه ورود به مدارس از آموزش  که پس از کسب به این گونه بود نحوه اجراي پژوهش  .نهایت از هر مدرسه یک کالس انتخاب شد

ها وارد شده و پس از بیان هدف پژوهش براي مدیر و کادر اداري و آموزشی مدارس، در خارج  و پرورش شهرستان ورامین به مدرسه

و بر کند  هایی که آموزش دیده بود، اداره هاي الزم را به دبیر مربوطه داده تا او کالس درس خود را با روش آموزش ،از ساعات درسی

مبتنی بر وب و مشارکتی قرار  هاي روش کمک اي تحت آموزش به دقیقه 90جلسه  15 ،هاي آزمایش گروه .اساس آن آموزش دهد

از لحاظ انگیزه پیشرفت و پیشرفت  ،پیش و پس از مداخله ،آموزان دانشبته ال .ند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دیدگرفت

  :گیري انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی از ابزارهاي زیر استفاده شد براي اندازه. رفتندتحصیلی مورد ارزیابی قرار گ

این پرسشنامه توسط ): Achievement Motivation Questionnaire:AMQ (پرسشنامه انگیزه پیشرفت ) الف

Hermans گزینه  4 ،باشد و هر ماده مام میت ماده دارد که به صورت جمالت نیمه 29 ،فرم نهایی این پرسشنامه. طراحی شده است

هاي به  استفاده کرد و همبستگیاز روش اعتباریابی سازه و اعتباریابی افتراقی  ،دست آوردن روایی ابزار براي به Hermans. دارد

مدزاده مح همچنین. ]38[ آورد دست ، به86/0 ،ریچاردسون- و پایایی آن را با روش کودر بودند معنادار ،05/0دست آمده در سطح 

  .]38[ گزارش کردند 76/0 ،اعتبار آن را به روش آلفاي کرونباخ ،ادمالیی و همکاران

معلم ساخته ) آزمون آزمون و پس پیش(گیري این متغیر از دو آزمون پیشرفت تحصیلی  براي اندازه: آزمون پیشرفت تحصیلی) ب

هاي  آزمون میزان دستیابی به هدف ها و با استفاده از پس ز هدفآموزان ا آزمون میزان آگاهی دانش با استفاده از پیش. استفاده شد

شناسی شهرستان  توسط سه نفر از دبیران مجرب زیست ،کتاب يمحتوا آزمون پیشرفت تحصیلی بر اساس. آموزشی سنجیده شد

-و ب با روش کودر اي بود که پایایی فرم الف گزینه 4ال سؤ 40آزمون شامل هر فرم . ورامین در دو فرم الف و ب تهیه شد

  .یید شدوایی این ابزار با نظر متخصصان تأهمچنین ر .دست آمد به 76/0و  71/0چاردسون به ترتیب ری

ها در دو  داده. ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند هاي مربوط به انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی، داده آوري داده پس از جمع

 آزموني براي و در سطح استنباطی مرکز شیگراي ها شاخص ازدر سطح توصیفی . ندسطح توصیفی و استنباطی تحلیل شد

 19نسخه   SPSSافزار نرم از ها داده لیتحلي براهمچنین . استفاده شد ،ي از روش تحلیل واریانس چند متغیرهآماري ها فرض

  .شداستفاده 

هاي فردي دبیران، براي هر سه روش یک دبیر در نظر  تبراي کنترل تفاو(توسط یک معلم  هر سه گروه ،در طول فرایند مداخله

 9هاي  مطالب آموزشی شامل فصل .هاي متفاوت، مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند زمان اما با روش طور هم به )گرفته شد

ی و آزمایشگاه سال سوم شناس کتاب زیست) تولید مثل و رشد و نمو جانوران( 11و ) رشد و نمو در گیاهان( 10، )تولید مثل گیاهان(

  .باشد ها به صورت زیر می ها در گروه یات مداخلهجزی .دبیرستان بود

آموزانی که قرار بود با روش مبتنی بر وب آموزش ببینند، یک جلسه  قبل از شروع پژوهش براي دانش: روش مبتنی بر وب

 دوره آموزش مبتنی بر وب. آنان ارائه شد بهن زمینه آموزشی توجیهی گذاشته شد و نحوه استفاده از وب و توضیحات الزم در ای

، آنها را تهیه کرده بود و در که دبیر مطالب خودآموز برخی شامل ها و عالوه بر آن شامل مطالعه مطالب درسی از روي وب سایت

موزان عالوه بر روش مبتنی آ این دانش(ال درباره درس بود ؤو تعدادي س اداره آموزش و پرورش قرار داده بود) Website( تارنماي

مطالب  ها، پس از بررسی مطالب از روي وب سایت کنندگان رکتش. )دیدند مجزا به روش سنتی آموزش نمیکالسی  بر وب در 

با سایر  )Email(الکترونیکی آموزان از طریق پست  دانش همچنین. دادند پاسخ می ،االتؤدرسی را مطالعه کرده و سپس به س

آماده کردن مطالب آموزشی، مدیریت جلسات، در دسترس  ،نقش اصلی دبیر در این روش. دبیر مربوطه در تماس بودندآموزان و  دانش

مرتبط و برگزاري  تارنماهاي، معرفی پست الکترونیکیآموزان از طریق  االت دانشؤآموزان، پاسخ به س قرار دادن اینترنت براي دانش

  .آزمون اولیه و نهایی بود
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. نفره تقسیم شدند و مطالب را به کمک یکدیگر یاد گرفتند 4هاي  آموزان به گروه در این روش دانش: مشارکتی روش یادگیري

 ،گروه هر سپس اعضاي .داد می یک گروه به هر بخش را و کرد هایی تقسیم می موضوع تدریس را به بخش معلم ،به عبارت دیگر

در  .ددادن ارائه می ها ند و گزارش آن را به سایر اعضاي گروهختپردا می عموضوند و به یادگیري ادد هاي تخصصی تشکیل می تیم

طرح درس براي  هعالوه بر تهی روشوظایف اساسی معلم در این . دپرداختن می مطالببندي  به جمع ها با همکاري معلم گروه نهایت

  .م بودبازخوردهاي الز هها و ارائ گروه بر کار، تدارك امکانات الزم، ارزیابی و نظارت ها گروه هر جلسه، راهنمایی و هدایت 

دبیر مطالب درسی را با روش رایج که سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ است،  ،در روش سنتی یا روش مرسوم: سنتی روش

آنها  ،الؤساالت خود را بپرسند و معلم هم با پرسیدن ؤتوانستند درباره مطالب درسی س آموزان می در این روش دانش. کرد تدریس می

  .داد و در بحث شرکت می کرد ترغیب میرا به فعالیت 

  
  ها یافته

سال بود که  83/16میانگین سنی آنها . پایه سوم دبیرستان رشته تجربی شهرستان ورامین بودند آموز دانش 60 ،کنندگان شرکت

ژوهش به روش تحلیل واریانس چندمتغیره، هاي پ فرضیه ،پیش از انجام تحلیل. فرهنگی متوسط انتخاب شدند -از زمینه اجتماعی

از متغیرها  یک اسمیرنوف براي هیچ–نتایج آزمون کولموگروف. هاي تحلیل واریانس چندمتغیره مورد ارزیابی قرار گرفت فرض پیش

 ،لوین باکس و آزمون Mهمچنین نتایج آزمون . است برقرار ،معنادار نبود که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن

قرار ها بر هاي کوواریانس و فرض برابري واریانس معنادار بودند که این یافته به ترتیب حاکی از آن است که فرض برابري ماتریس

یید نشد، در آزمون ها تأ هاي کوواریانس و فرض برابري واریانس یید شد و فرض برابري ماتریسچون فرض نرمال بودن تأ. نیست

هاي آماري  شاخص 1در جدول . استفاده شد) هین تام T2یعنی آزمون (ها  بی با مفروضه نابرابري واریانستعقیبی از آزمون تعقی

  .آزمون ارائه شده است آزمون و پس هاي مورد مطالعه در پیش میانگین و انحراف استاندارد براي همه متغیرها و نمونه
  

  هاي آزمایش و کنترل ن انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی گروهآزمو آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد پیش: 1جدول 

  

  ها گروه

  

  تعداد

  پیشرفت تحصیلی  انگیزه پیشرفت

  آزمون پس  آزمون پیش  آزمون پس  آزمون پیش

M SD M SD M SD M SD 

  136/3  45/15  657/1  70/2  499/0  837/2  704/0  203/2  20  مبتنی بر وب

  296/2  70/14  794/1  80/2  867/0  437/2  895/0  218/2  20  یادگیري مشارکتی

  697/3  90/11  849/1  50/2  662/0  108/2  705/0  151/2  20  سنتی

  

 ،دهند، در نتیجه قبل از شروع مداخله تفاوت معناداري نشان نمی ،آزمون ها در مرحله پیش میانگین گروه ،1جدول طبق نتایج 

و  )M=499/0( آزمون انگیزه پیشرفت توان گفت میانگین پس آزمون می هاي پس با نگاهی به میانگین نمره. اند ها همگن بوده گروه

نتایج آزمون چند متغیري  ،2همچنین در جدول . ها بیشتر است روش مبتنی بر وب از سایر روش )M=45/15( پیشرفت تحصیلی

  .براي بررسی اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته ارائه شده است

  
  ون چند متغیرينتایج آزم: 2جدول 

  )PES(مجذور اتا  F Sig  مقدار  ها آزمون  متغیر مستقل

  هاي تدریس روش

  200/0  0005/0  675/4  599/0  اثر پیالیی

  244/0  0005/0  027/6  432/0  المبداي ویلکز

  294/0  0005/0  451/7  248/1  اثر هاتلینگ

  543/0  0005/0  30/22  189/1  بزرگترین ریشه روي

  

نتایج آزمون  معموالً ،ها در پژوهش. است مؤثر بوده دهد که متغیر مستقل بر متغیر وابسته زمون نشان مینتایج هر چهار آ

ها  هاي کوواریانس و فرض برابري واریانس اما اگر فرض برابري ماتریس. شود گزارش می )Wilks's lambda( المبداي ویلکز

ور اتاي آزمون همچنین از روي ارزش مجذ. خاطر توان باالي آن استفاده کرد یید نشود، در این صورت باید از آزمون اثر پیالیی بهتأ
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از آنجایی که آزمون چند متغیري . کند درصد از واریانس کل را تبیین می 20 ،کرد که متغیر مستقل تعیین توان می )20/0(اثر پیالیی 

  .دامه دادتوان به ارزیابی جداگانه هر یک از متغیرهاي وابسته ا معنادار است، می

چون . دهد نتایج آزمون تک متغیري براي بررسی اثربخشی متغیر مستقل بر هر یک از متغیرهاي وابسته را نشان می ،3جدول 

طور  یعنی باید هر یک از متغیرهاي وابسته را به. هاي تک متغیري را انجام دهیم نتایج آزمون چند متغیري معنادار است، باید تحلیل

دهد که متغیرهاي وابسته انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی از  هاي جدول آزمون تک متغیري نشان می یافته. جداگانه ارزیابی کنیم

یعنی میان سه روش تدریس در مورد هر دو متغیر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري . نظر آماري معنادار هستند

  .وجود دارد

  
  ایج آزمون تک متغیرينت: 3جدول 

  )PES(مجذور اتا  F Sig  متغیر وابسته

  167/0  003/0  093/0  انگیزش پیشرفت

  298/0 0005/0 735/10  پیشرفت تحصیلی

  

طور خاص از نظر متغیرهاي انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی داراي  ها به الزم به ذکر است براي تعیین اینکه کدام گروه

یید فرض برابري دلیل استفاده از آن عدم تأ. ده شدهاي زوجی استفا هین براي مقایسه تام T2ز آزمون تعقیبی تفاوت معنادار هستند، ا

هین متغیرهاي انگیزه  تام T2نتایج آزمون تعقیبی  4در نتیجه جدول . ها بود هاي کوواریانس و فرض برابري واریانس ماتریس

  .دهد پیشرفت و پیشرفت تحصیلی را نشان می

  
  هین متغیرهاي انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تام T2نتایج آزمون تعقیبی : 4جدول 

  معناداري  خطاي استاندارد  ها تفاوت میانگین  ها گروه  گروه  متغیر وابسته

  انگیزه پیشرفت

  مبتنی بر وب
  410/0  224/0  400/0  یادگیري مشارکتی

  002/0*  185/0  729/0  سنتی

  یادگیري مشارکتی
  410/0  224/0  -400/0  مبتنی بر وب

  709/0  244/0  330/0  سنتی

  سنتی
  002/0*  185/0  -729/0  مبتنی بر وب

  709/0  244/0  -330/0  یادگیري مشارکتی

  پیشرفت تحصیلی

  مبتنی بر وب
  951/0  870/0  750/0  یادگیري مشارکتی

  014/0*  804/1  550/3  سنتی

  یادگیري مشارکتی
  951/0  870/0  -750/0  مبتنی بر وب

  042/0*  973/0  800/2  سنتی

  سنتی
  014/0*  084/1  -550/3  مبتنی بر وب

  042/0*  973/0  -800/2  یادگیري مشارکتی

  

. میان روش مبتنی بر وب و روش سنتی در انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد ،4طبق نتایج جدول 

ش سنتی در پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد، اما میان آن دو در انگیزه همچنین میان روش یادگیري مشارکتی و رو

هاي مبتنی بر وب و یادگیري مشارکتی در انگیزه پیشرفت و پیشرفت  عالوه بر آن میان روش. پیشرفت تفاوت معناداري وجود ندارد

  .تحصیلی تفاوت معناداري وجود ندارد

  

  گیري بحث و نتیجه

در آن است، یکی از معیارهاي اصلی کارایی هر نظام آموزشی  مؤثر حصیلی که انگیزه پیشرفت یکی از عواملپیشرفت ت میزان

. ترین موضوعات پژوهش در نظام آموزش و پرورش است یکی از اساسی ،پیشرفت و افت تحصیلی بنابراین بررسی علل. باشد می
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این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی . آموزان است یشرفت دانشهاي آموزش معلم و دیگري انگیزه پ روش ،یکی از این عوامل

  .شناسی انجام شد هاي آموزشی مبتنی بر وب، یادگیري مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست روش

بوده که این یافته ر مؤث که روش مبتنی بر وب در افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی هاي این پژوهش نشان داد  یافته

  Qing و همکاران، David، Karahoca و  Park، Parrو   Kim و همکاران، Chen هاي در زمینه انگیزه پیشرفت با پژوهش

 ،Li، Hilary، Ruzzo و  Qing و همکاران، Karahoca هاي در زمینه پیشرفت تحصیلی با پژوهشو ] Usta ]11 -6و  ،Li  و

Dela Cal-Fasoni،Chuan  و Chuo، Mooij، Klocokova  و Munk،  وKanjug   و Chaijaroen]18-9،10،12 [

به این نتیجه رسیدند که  ،در پژوهشی با عنوان انگیزش در یادگیري الکترونیکی ،Parkو   Kimطور مثال، به .همسو بود

. ]7[ آموزش ذکر کردند نوع پذیري و راحتی این هاي الکترونیکی را انعطاف کنندگان دالیل شرکت خود در آموزش شرکت

Karahoca به این نتیجه رسیدند که این روش باعث افزایش  ،در پژوهشی با عنوان ارزیابی آموزش مبتنی بر وب ،و همکاران

در پژوهشی با عنوان یادگیري مبتنی بر وب گزارش Li و   Qing.]9[ شده است آموزان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش

 و  Kanjug.]10[ شده است له، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی روش باعث افزایش توان حل مسأ این کردند که

Chaijaroen  در پژوهشی با عنوان طراحی محیط یادگیري مبتنی بر وب در باال بردن توان شناختی به این نتیجه رسیدند که این

روش  زیاد بسیار در تبیین این یافته باید گفت که مزایاي. ]18[ شده است ها باعث افزایش توان شناختی و پیشرفت تحصیلی  محیط

جویی در  مبتنی بر وب مانند دسترسی آسان و سریع به محتواي آموزشی، مطالعه با سرعت دلخواه، عدم نیاز به رفت و آمد، صرفه

باعث  مطالعه در هر زمان و مکان هاي تحصیلی، استفاده از ابزارهاي نوین براي آموزش، فعال بودن یادگیرنده و زمان و هزینه

تبیین دیگر اینکه روش مبتنی بر وب برخالف روش سنتی، روشی فعال است  .است افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی شده

شود و در نهایت باعث افزایش انگیزه پیشرفت و پیشرفت  آموزان می که این امر ابتدا سبب افزایش عالقه و اعتماد به نفس دانش

  .شود تحصیلی می

-31[ همسو بود ها یافته اکثر باعث افزایش پیشرفت تحصیلی شده است که این یافته با ،روش یادگیري مشارکتی ،بر آن عالوه

طور  به .]30- 28،34، 25[ پیشین ناهمسو بود هاي  نبود که این یافته با یافته مؤثر همچنین این روش در افزایش انگیزه پیشرفت. ]24

آموزان پرداخت، به این  یادگیري مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش تأثیر به بررسی خوددر پژوهشی  Winston ،مثال

  و  Fischer.]32[ ه استداشتآموزان  مثبتی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش تأثیر که یادگیري مشارکتی نتیجه رسید

Shachar نتایج مطالعات این . آموزان بررسی کردند رفت تحصیلی و انگیزش دانشیادگیري مشارکتی را در پیش تأثیر، در پژوهشی

آموزانی که با روش یادگیري مشارکتی آموزش دیده بودند در مقایسه با گروه گواه که با روش سنتی آموزش  دانشمحققین نشان داد 

آموزش مشارکتی را بر  تأثیر ،در پژوهشی اناستوار و همکار. ]25[ پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت باالتري داشتند ،دیده بودند

و به این نتیجه رسیدند که این روش باعث افزایش پیشرفت  کردند آموزان بررسی هاي شناختی، فراشناختی و عاطفی دانش شاخص

  .]34[ شود تحصیلی و انگیزه پیشرفت می

 محیطی ن و بحث دارد و روش مشارکتی چنینبا تمری توأم شناسی نیاز به محیطی  آنجایی که یادگیري مطالب درس زیست از

عالوه بر آن برخی مطالب این درس به انجام کار در آزمایشگاه و . یابد کند، در نتیجه پیشرفت تحصیلی افزایش می را فراهم می

چون در این . ازندهاي مشارکتی به یادگیري بپرد توانند در گروه آموزان می محیط خارج از کالس نیاز دارد که در چنین شرایطی دانش

سپس  ،آنگاه دیدگاه خود را براي سایر افراد گروه مطرح ،کند آموز موضوع مورد بحث را از دید خود تجزیه و تحلیل می روش هر دانش

تبیین  .افتد کند و در نهایت یادگیري معنادار در همه آنها اتفاق می گروه دیدگاه نهایی را براي کل کالس مطرح مییکی از اعضاي 

هاي اجتماعی و  پذیري، افزایش مهارت ولیتمانند افزایش اعتماد به نفس، مسؤ زیاد روش یادگیري مشارکتی یگر اینکه مزایاي نسبتاًد

شود که این امر در نهایت  آموزان به یکدیگر می هاي تحصیلی و کمک دانش پاداش به توفیق گروهی نخست باعث افزایش فعالیت

همان  ،یک علت احتمالی ادار شدن انگیزه پیشرفت باید گفتاما در تبیین عدم معن .شود ان میآنافزایش پیشرفت تحصیلی  باعث

آموزان  ضعیف و به ضرر دانش آموزان باشد، یعنی این روش به نفع دانش هود می این انتقاد همان اثر رابین. باشد این روش می از انتقاد

آموزان ضعیف مطالب  گیرند، اما در مقابل دانش قوي مطالب زیادي یاد نمیآموزان  به عبارت دیگر در این روش دانش. قوي است

کنند که این امر از یک طرف سبب کاهش انگیزه پیشرفت  تر می آموزان قوي نزدیک گیرند و خودشان را به دانش بیشتري را یاد می

شود و در نهایت این امر باعث  ضعیف میآموزان  شود و از طرف دیگر سبب افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان قوي می دانش

  .شود انگیزه پیشرفت افزایش معناداري نیابد می
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نتایج نشان داد میان روش مبتنی بر وب و روش یادگیري مشارکتی در انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت  نهایتدر 

ب با وجود مزایاي بسیار، داراي معایبی است که از روش مبتنی بر و رسد زیرا این یافته منطقی به نظر می .معناداري وجود ندارد

در مقابل . آموزان در استفاده از اینترنت و آشنایی کم آنان با این روش تدریس اشاره کرد توان به توانایی پایین دانش مهمترین آنها می

آموزان با کمک  دانشمهمترین مزیت روش یادگیري مشارکتی این است که . روش مشارکتی هم داراي مزایاي زیادي است

هاي خود اعتماد بیشتري کنند، تا حدودي خود  شود تا به توانایی پردازند و این امر باعث می هایشان به یادگیري مطالب می همکالسی

یان شود م در نتیجه این امر باعث می. کننده یادگیري بدانند را در یادگیري مستقل ببینند و مانند روش مبتنی بر وب معلم را تسهیل

تبیین دیگر اینکه هر دو روش مبتنی بر وب  .پیشرفت و پیشرفت تحصیلی وجود نداشته باشداین دو روش تفاوت معناداري در انگیزه 

هاي شخصی  آموزان به توانایی شود دانش آیند که این امر باعث می هاي فعال آموزشی به حساب می و یادگیري مشارکتی جزء روش

تري استفاده کنند و در نهایت میان دو روش در انگیزه  کارهاي مناسب د و عالوه بر آن در مطالعه از راهخودشان بیشتر اعتماد کنن

  .پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري وجود نداشته باشد

نی بر هاي مبت حاکی از آن بود که روش شناسی سال سوم دبیرستان انجام شد و نتایج در درس زیست از آنجایی که این پژوهش

ها در  که استفاده از این روشتوان گفت  بودند، میمؤثرتر  در انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی وب و مشارکتی از روش سنتی

هر چند در این پژوهش سعی شده است با تصادفی کردن، متغیرهاي مزاحم  .باشدمؤثر  تواند شناسی سایر مقاطع نیز می دروس زیست

هاي مبتنی بر وب  آموزان با روش شود، اما مهمترین محدودیت این پژوهش عدم آشنایی دبیران و دانشهاي احتمالی کم  و سوگیري

. و یادگیري مشارکتی را نام برد که محقق تالش کرد با توضیحات کافی این محدودیت را تا جایی که ممکن است کنترل کند

آموزان دختر،  شود این پژوهش در بین دانش پیشنهاد میلذا . هاي آن به جنس مذکر است منحصر شدن نمونه ،محدودیت دیگر

هاي آموزشی با دقت و  این روش تأثیر هاي دیگر نیز صورت گیرد تا بتوان در تعمیم نتایج و مقاطع سنی، تحصیلی و درس همچنین

  .اطمینان بیشتري بحث کرد

  
  يسپاسگزار

را در انجام این پژوهش حمایت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی آموزان گرامی که ما  ولین محترم و دانشدر پایان از کلیه مسؤ

  .شود می
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