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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی ،آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی
(سخنرانی) بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک و آزمایشگاه بود .نمونه پژوهش از میان
دانشآموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان انتخاب و محتوای درسی الكتریسیته در
نظر گرفته شده است .نمونه موردنظر از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب و شامل  59نفر بودند که در قالب
سه گروه موردبررسی قرار گرفتند .طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه  SMQبوده است .نتایج بهدستآمده از تحلیل نشان داد که بین سه گروه در مؤلفههای انگیزش
تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین اغلب مؤلفههای انگیزش در گروه آزمایشگاه مجازی بیشتر از دو
گروه آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی است.
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مقدمه
پژوهشهای انجامگرفته و نظریههای یادگیری بر این امر داللت دارند که پیشرفت تحصیلی
تحت تأثیر انگیزش ،توانایی (هوش و معلومات گذشته) ،کیفیت و کمیت تدریس ،محیط
روانی ،گروه کالسی ،محیط خانه ،رسانههای جمعی بهویژه تلویزیون ،وضعیت شغلی و
تحصیلی والدین و امكانات محیط آموزش و بهخصوص عالیق فرد است (صالح صدقپور و
غالمرضائی« .)1161 ،انگیزش» اغلب به پژوهش معتبری که توسط بندورا (در دهه )1693
انجام گردیده است ،اشاره دارد .در این پژوهش از انگیزش بهعنوان «حالتی درونی که باعث
بروز ،هدایت و حفظ رفتار هدفگرا» میشود ،یاد شده است (والیاثام ،آلدریج و فریزر،1
 1311نقل از پاتوین و هاسنی .)1315 ،1انگیزش بهصورت نوعی تعادل بین هنجارها و عقاید
زیربنای گرایش به موفقیت در برابر هیجانها و عقاید زیربنای گرایش به اجتناب از شكست
وجود دارد .موری 1نیاز به پیشرفت را نیاز به غلبه کردن بر موانع ،ممتاز شدن و برآورده کردن
معیار عالی میداند (شالتز و شالتز .)1313 ،5بهطورکلی مطالعات انجام شده حاکی از آن است
که انگیزش ازجمله متغیرهایی است که با پیشرفت تحصیلی رابطه و همبستگی باالیی دارد
(کیامنش و پوراصغر .)1339 ،انگیزش یادگیری علوم ازجمله موضوعاتی است که بهصورت
بینالمللی موردتوجه است .پژوهشها نشان داده است که انگیزش یادگیری علوم بهشدت با
پیشرفت تحصیلی و انتخاب موقعیتهای شغلی در این حیطه مرتبط است (زیر و همكاران،9
)1311؛ بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی ،آزمایشگاه
واقعی و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک
و آزمایشگاه پرداخته شده است.
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آزمایشگاه واقعی .کار آزمایشگاهی در آموزش علوم موقعیتی پیچیده است ،بهطوریکه
شامل فعالیتهای متفاوتی از قبیل پیشبینیها ،دستکاری وسایل ،اندازهگیری و گفتگو در
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مورد فیزیک است (سیالس و نیدرر .)1331 ،1تدریس علوم بهطورکلی مبتنی بر مفاهیم،
آزمایشها و مشاهدات است که باید بخشی از کالس درس به آنها اختصاص یابد تا
دانشآموزان بتوانند این مفاهیم را در ذهن خود تجسم کنند (سور 1و همكاران.)1313 ،
درواقع آزمایشگاه واقعی آن نوع تجربه یادگیری است که در آن دانشآموزان بهصورت
فیزیكی دنیای واقعی ،مواد و لوازم عینی و محسوس را برای مشاهده و درک طبیعت یا دنیای
مادی اطراف خود ،دستکاری میکنند (زکریا و المپیو .)1313 ،1پیشرفتهای اخیر در
حوزه  ICTطی سه دهه اخیر منجر بهضرورت وجود دو مدل جدید از برگزاری آزمایشگاه
شده است که عبارتاند از آزمایشگاههای مجازی( 5شبیهسازیشده )9که شبیهسازی از
فرآیند یک آزمایشگاه واقعی هستند؛ و آزمایشگاههای آنالین( 9از راه دور )9که بسترهایی
هستند تا از طریق اینترنت 0یا اینترانت 6دسترسی از راه دور به موقعیتهای آزمایشگاهی را
امكانپذیر کنند (عبدالواحد و ناگی.)1311 ،
آزمایشگاه مجازی (شبیهسازیشده) .برخی اوقات ،آزمایشگاههای مجازی جایگزین استفاده
از آزمایشگاههای واقعی میشوند .مقاالت پژوهشی بیشماری تأثیر مثبت شبیهسازیهای
کامپیوتری را بر یادگیری و ارتقای مهارت ،نگرش و درک مفاهیم فیزیک دانشآموزان
گزارش کردهاند (آدامز1601 ،؛ کمپل1609 ،؛ کینزل و همكاران1601 ،؛ الگاری و
همكاران1663 ،؛ شوت و گالیک گرندل1665 ،؛ ژادن و دیان 1609 ،نقل از عبدالواحد و
ناگی1311 ،؛ جیمویانیس و کومیس1331 ،13؛ زکریا و المپیو1313 ،؛ بازکارت و آیلیک،
 .)1313در حقیقت واقعیت مجازی این موضوع را ثابت کرده است که تأثیر مثبتی بر
مهارتهای مشارکتی دانشآموزان ،نگرشها و درک مفهومی آنها دارد (زکریا و
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اندرسون .)1331 ،1تریونا و کالر )1331( 1اظهار میکنند استفاده از شبیهسازیهای مبتنی بر
کامپیوتر برای آموزش آزمایشگاه مزایای زیادی دارد که از آن جمله میتوان به مواردی
مانند قابلیت حمل ،1ایمنی ،5هزینه-بهرهوری ،9به حداقل رساندن میزان خطا ،تقویت یا
کاهش ابعاد زمانی و مكانی و قابلیت نمایش اطالعات بهصورت انعطافپذیر و سرعت و
پویایی آنها اشاره کرد .در مقابل مزایایی که دستکاریهای مجازی 9ممكن است در
خدمت تجارب آزمایشگاهی قرار دهد ،برخی از محققان معتقدند که استفاده از
دستکاریهایی مجازی در بعضی از حوزههای علوم ممكن است دانشآموزان را از کسب
تجاربی که دستکاریهای واقعی و عینی 9در حیطه فعالیتهای آزمایشگاهی در اختیار
دانشآموزان میگذارد ،محروم کند (کالرک.)1665 ،0
تعریف شبیهسازیهای آموزشی و محیطهای مجازی .گردلر )1661( 6شبیهسازیهای
آموزشی را اینگونه تعریف میکند« :شبیهسازیهای آموزشی فعالیتهای تجربی هستند که
یادگیرندگان را به دنیای دیگری میبرند .در شبیهسازیها یادگیرندگان باید از دانش،
مهارتها و راهبردهای خود در راستای انجام نقشهایی که به ایشان واگذار شده است
استفاده کنند» .تعریفی که سانگ و کید )1313( 13از شبیهسازی ارائه میدهند عبارت است
از اینکه «شبیهسازی مدلی پویا 11و قابل دستکاری 11از یک سیستم است که تعدادی از
ویژگیها و رفتارهای واقعی سیستم را میآفریند» .همچنین تعاریف متعددی از دنیای
مجازی 11وجود دارد .اسكرودر ( 1669نقل از اقبال ،کانكانرانتا و نیتانماکی)1313 ،15
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اصطالح محیط مجازی 1یا واقعیت مجازی 1را اینگونه تعریف میکند« :تصویری تولیدشده
توسط کامپیوتر که این امكان را به کاربر (یا کاربران) میدهد یا آنها را مجبور میکند چنین
احساس کنند که به طور غیرفیزیكی در محیطی حضور دارند و به تعامل با این محیط
بپردازند» .دی جانگ و وان جولینگن )1660( 1یادگیری مبتنی بر شبیهسازی را اینچنین
تعریف میکنند« :آن نوع یادگیری که در یک محیط کامپیوتری اتفاق میافتد و در آن
یادگیرنده در ضمن اینکه در محیط شبیهسازی پیش میرود بهتدریج به ویژگیهای مدل
مفهومی 5پی میبرد که ممكن است منجر به ایجاد تغییراتی در مفهوم اصلی وی شود».
چاینی 9و همكاران ( )1313ویژگیهای استفاده موفقیتآمیز از شبیهسازی کامپیوتری را
شامل مواردی نظیر تمرکز بر دنیای فیزیكی ،در دسترس بودن بازخورد فوری ،تقویت
مشارکت ،کاهش فعالیتهای پرخطر و پرهزینه ،درک موارد خاص و آشنا قبل از گذر به
موارد کلیتر و انتزاعی ،درگیر شدن دانشآموزان بهطور فعال در اکتشاف و کاوش و ایجاد
درک شخصی از موضوع و در دسترس بودن مدلهای مفید برای تشكیل مفاهیم ،میدانند.

روش
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع ،اهداف و فرضیههای آن و به دلیل استفاده از نتایج
آن در زمینه آموزش و یادگیری ،از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی است .طرح از سه گروه
آزمودنی تشكیل شد که هر سه گروه دو بار مورداندازهگیری قرار گرفتند .اندازهگیری اول
با اجرای پیشآزمون و اندازهگیری دوم با اجرای پسآزمون انجام پذیرفت .در گروه کنترل
آموزش با استفاده از روش تدریس سنتی (سخنرانی) و برای دو گروه آزمایش ،در یک
و در گروه دیگر از آزمایشگاه مجازی (آزمایشگاه شبیهسازیشده کامپیوتری) استفاده شد
تا تأثیر متغیر مستقل بر میزان انگیزش در درس فیزیک و آزمایشگاه موردبررسی قرار گیرد.
1. virtual environment
2. virtual reality
3. De Jong & Van Joolingen
4. concept model
5. Chini
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نمونه موردنظر از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب و شامل  59نفر بودند .در اجرای این
پژوهش با توجه به محتوای دوره آموزشی از پرسشنامه انگیزش علوم 1استفاده شد.
ابزار گردآوری دادهها در ادامه بیان شده است:
پرسشنامه انگیزش علوم ( :)SMQبا استفاده از پژوهشهای صورت گرفته در خصوص
سازههای انگیزش و انجام مصاحبههای هدفمند فردی و گروهی با دانشآموزانی که مشغول
یادگیری علوم در دوره دبیرستان بودند ،گلین و کوباال )1339( 1پرسشنامه انگیزش علوم را
طراحی و تولید کردند .پرسشنامه انگیزش علوم شش مؤلفه انگیزش را موردسنجش قرار
میدهد :انگیزش درونی یادگیری علوم ،1انگیزش بیرونی یادگیری علوم ،5ارتباط یادگیری
علوم با اهداف شخصی ،9مسئولیت (تصمیمگیری شخصی) برای یادگیری علوم،9
اعتمادبهنفس (خودکارآمدی) در یادگیری علوم 9و اضطراب در خصوص سنجش و
ارزشیابی علوم .0دانشآموزان به هریک از گویههای پرسشنامه در قالب مقیاس  9درجهای
لیكرت که از ( 1هیچوقت) تا ( 9همیشه) درجهبندی شده است ،پاسخ دادند .گویههای
سنجش اضطراب یادگیری علوم بهطور معكوس نمرهگذاری میگردند .حداکثر نمره SMQ

برابر  193و کمترین نمره آن  13است .آلفای کرونباخ  SMQبرابر با  α= 3/61است و
همبستگی مثبتی با عالقه دانشآموزان در فرصتهای شغلی علوم ،تعداد دورههای علومی
که گذرانده میشود و نمرات کسبشده در علوم دارد گلین و کوباال (.)1339

یافتهها
در تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش حاضر ،به دلیل آنكه متغیر وابسته از  9مؤلفه وابسته به هم
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تشكیل شده بود ،از روش تجزیهوتحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .همچنین ،بهمنظور
1. Science Motivation Questionnaire
2. Glynn & Koballa
3. intrinsically motivated science learning
4. extrinsically motivated science learning
5. relevance of learning science to personal goals
6. responsibility (self-determination) for learning science
7. confidence (self-efficacy) in learning science
8. anxiety about science assessment
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کنترل تفاوتهای اولیه در گروهها ،از آزمودنیها یک پیشآزمون گرفته شد ،بنابراین روش
تحلیل مورداستفاده در پژوهش حاضر روش تحلیل کوواریانس چند متغیره 1بود .آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیره دارای مفروضاتی است که در صورت برقرار بودن این مفروضات،
نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره دقیق خواهد بود .یكی از این مفروضات ،یكسان بودن
ماتریس واریانس-کوواریانس مشاهدهشده متغیرهای وابسته ( 9مؤلفه انگیزش تحصیلی) در بین
سه گروه موردمطالعه است .این مفروضه از طریق آزمون ام .باکس انجام میپذیرد .نتایج نشان
داد که آمارهام .باکس برابر با ( )Box's M = 90/36با مقدار  F = 1/361با درجات آزادی
 51و  9119معنیدار نبوده و سطح معناداری ( )Sig.= 3/119به دست آمد ( ،)P >3/39یعنی
ماتریس واریانس-کوواریانس گروههای موردمطالعه یكسان است .نتایج آزمون لوین جهت
سنجش برابری واریانسهای خطای متغیرهای وابسته نشان داد که واریانس خطای متغیرهای
وابسته در بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل برابر است ()P < 3/39؛ بنابراین ،یكی دیگر از
مفروضات تحلیل کوواریانس چند متغیره رعایت شد و مجاز به استفاده از آن میباشیم .تحلیل
دادهها در قسمت توصیفی پس از کنترل پیشآزمون هر یک از این مؤلفهها نشان داد که گروه
آزمایشی که بهصورت آزمایشگاه مجازی موردمطالعه قرار گرفتند ،میانگین باالتری در
پسآزمون خرده مقیاسهای پرسشنامه انگیزش تحصیلی کسب کردند (جدول .)1
ازآنجاکه پژوهش حاضر از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (سه گروه) تشكیل
شده است ،بهترین آزمون چند متغیره برای بررسی اثر هر یک از متغیرها ،اثر المبدای ویلكز
است ،جدول  1نتایج آزمون چند متغیره جهت معنیداری اثر عامل آموزش یا گروهبندی را
نشان میدهد .نتایج این تحلیل نشان میدهد که همه مؤلفههای پیشآزمون انگیزش بهغیراز
پسآزمون دارد ()P <3/39؛ بنابراین کنترل اثرات پیشآزمون الزامی است .همچنین ،نتایج
بررسی متغیر مستقل یا عامل گروهبندی ،با اثر المبدای ویلكز نشان میدهد که این آماره
برابر با  3/351بوده که معادل  F = 13/119و با درجه آزادی خطا  93معنیدار است،
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()P = 3/3331؛ بنابراین نتایج نشان میدهد که بین سه گروه کنترل در شش مؤلفه انگیزش
تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد .جدول  1نتایج مربوط به معنیداری یا عدم معنیداری
اثر متغیر مستقل بر شش مؤلفه انگیزش تحصیلی را نشان میدهد .این نتایج نشان حاکی از
آن است که میانگین نمرههای مؤلفههای انگیزش تحصیلی در بین دو گروه آزمایش و گروه
کنترل با ثابت نگهداشتن اثر عامل پیشآزمون تفاوت معنیداری ( )P > 3/39با یكدیگر
دارند .بنابراین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان میدهد این فرضیه که میزان
انگیزش در دو گروه آزمایش و گروه کنترل متفاوت است ،مورد تأیید قرار میگیرد .نتایج
مقایسههای چندگانه بن فرونی 1نشان میدهد که در مؤلفههای انگیزش درونی یادگیری علوم
و انگیزش بیرونی یادگیری علوم ،گروه آزمایشگاه مجازی از دو گروه آزمایشگاه واقعی و
روش سنتی دارای نمره بیشتری است و این تفاوت معنادار است؛ همچنین گروه آزمایشگاه
واقعی نیز تفاوت معناداری از گروه سنتی دارد و دارای نمره بیشتری بوده است (.)p > 3/331
در مؤلفه ارتباط یادگیری علوم با اهداف شخصی و مسئولیت (تصمیمگیری شخصی) برای
یادگیری علوم و اعتمادبهنفس (خودکارآمدی) در یادگیری علوم ،گروه آزمایشگاه واقعی
و آزمایشگاه مجازی دارای نمره بیشتری نسبت به گروه سنتی میباشند ( ،)p > 3/331اما این
تفاوت بین دو گروه آزمایشگاه مجازی و آزمایشگاه واقعی معنادار نیست .در مؤلفه اضطراب
در خصوص سنجش و ارزشیابی علوم ،گروه آزمایشگاه واقعی دارای میزان اضطراب کمتری
نسبت به گروه سنتی است و این تفاوت میان دو گروه معنادار است ( ،)p > 3/331اما بین دو
گروه آزمایشگاه مجازی و آزمایشگاه واقعی و از طرف دیگر بین دو گروه آزمایشگاه
مجازی و روش سنتی تفاوت معناداری در مؤلفه اضطراب دیده نشد.
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جدول  .1نتايج آمار توصیفی نمرات خردهمقیاسهاي انگیزش تحصیلی به تفکیک گروههاي موردمطالعه
گروه

شاخص آماره توصیفی

خرده مقیاس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انگیزش درونی یادگیری علوم

19

19/91

1/91

انگیزش بیرونی یادگیری علوم

19

19/33

1/91

آزمایشگاه

ارتباط یادگیری علوم با اهداف شخصی

19

11/09

5/55

واقعی

مسئولیت برای یادگیری علوم

19

11/59

1/19

اعتمادبهنفس در یادگیری علوم

19

19/39

1/99

اضطراب

19

6/53

1/55

انگیزش درونی یادگیری علوم

19

13/93

1/19

انگیزش بیرونی یادگیری علوم

19

19/03

1/11

آزمایشگاه

ارتباط یادگیری علوم با اهداف شخصی

19

19/13

1/19

مجازی

مسئولیت برای یادگیری علوم

19

15/33

1/33

اعتمادبهنفس در یادگیری علوم

19

19/13

1/13

اضطراب

19

13/11

1/95

انگیزش درونی یادگیری علوم

19

13/61

5/11

گروه

انگیزش بیرونی یادگیری علوم

19

11/11

1/99

کنترل

ارتباط یادگیری علوم با اهداف شخصی

19

19/09

5/66

آموزش

مسئولیت برای یادگیری علوم

19

16/11

1/91

سنتی

اعتمادبهنفس در یادگیری علوم

19

13/61

1/09

اضطراب

19

11/11

1/11

جدول  .2آزمون چندمتغیره جهت معناداري اثر نوع آموزش بر مؤلفههاي انگیزش تحصیلی
منابع واریانس

اثر الندای

فرضیه

خطا

معناداری

پیشآزمون انگیزش درونی یادگیری علوم

3/99

1/93

9

11

3/31

پیشآزمون انگیزش بیرونی یادگیری علوم

3/03

1/19

9

11

3/13

پیشآزمون ارتباط یادگیری علوم با اهداف شخصی

3/95

5/11

9

11

3/331

پیشآزمون مسئولیت برای یادگیری علوم

3/91

5/01

9

11

3/331

پیشآزمون اعتمادبهنفس در یادگیری علوم

3/99

1/01

9

11

3/319

پیشآزمون اضطراب

3/59

9/90

9

11

3/3331

عامل گروهبندی

3/351

13/11

11

91

3/3331
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جدول  .3نتايج آزمون اثرات بین آزمودنیها (اثر آموزش بر مؤلفههاي انگیزش تحصیلی با کنترل پیشآزمون)
شاخصهای آماری
منابع واریانس

متغیر وابسته

پیشآزمون انگیزش درونی

پسآزمون انگیزش درونی

یادگیری علوم

یادگیری علوم

پیشآزمون انگیزش بیرونی

پسآزمون انگیزش بیرونی

یادگیری علوم

یادگیری علوم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

پیشآزمون ارتباط یادگیری پسآزمون ارتباط یادگیری
علوم با اهداف شخصی

علوم با اهداف شخصی

پیشآزمون مسئولیت برای

پسآزمون مسئولیت برای

یادگیری علوم

یادگیری علوم

پیشآزمون اعتمادبهنفس در پسآزمون اعتمادبهنفس در
یادگیری علوم

یادگیری علوم

پیشآزمون اضطراب

پسآزمون اضطراب
پسآزمون انگیزش درونی
یادگیری علوم
پسآزمون انگیزش بیرونی
یادگیری علوم

اثر متغیر مستقل (عامل
گروهبندی)

پسآزمون ارتباط یادگیری
علوم با اهداف شخصی
پسآزمون مسئولیت برای
یادگیری علوم
پسآزمون اعتمادبهنفس در
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یادگیری علوم
پسآزمون اضطراب
پسآزمون انگیزش درونی
خطا (عامل درونگروهی)

یادگیری علوم
پسآزمون انگیزش بیرونی
یادگیری علوم

F

سطح
معناداری

09/19

1

09/19

15/00

3/3331

0/16

1

0/16

1/90

3/11

99/16

1

99/16

11/39

3/331

91/06

1

91/06

19/09

3/3331

99/39

1

99/39

15/96

3/3331

119/15

1

119/15

16/90

3/3331

935/61

1

191/59

93/05

3/3331

193/59

1

119/11

51/19

3/3331

536/99

1

135/90

15/15

3/3331

1961/11

1

069/99

153/99

3/3331

111/59

1

199/91

19/13

3/3331

91/59

1

19/11

9/91

3/330

130/99

19

9/96

111/96

19

1/11
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شاخصهای آماری
منابع واریانس

متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات
پسآزمون ارتباط یادگیری
علوم با اهداف شخصی
پسآزمون مسئولیت برای
یادگیری علوم
پسآزمون اعتمادبهنفس در
یادگیری علوم
پسآزمون اضطراب

119/69

19

9/66

115/19

19

1/91

93/91

19

5/59

111/91

19

9/59

F

سطح
معناداری

بحث و نتیجهگیری
همه مدرسان علوم در این خصوص اتفاقنظر دارند که بهبود و تقویت انگیزش دانشآموزان
برای یادگیری ازجمله اهداف مهم در این حوزه است .تمامی معلمان در تالش هستند تا
مشخص کنند که دانشآموزان چگونه علوم را بهتر یاد میگیرند ،چه احساسی در حین
یادگیری علوم دارند و اینكه چه عواملی وجود دارد که باعث میشود بعضی از دانشآموزان
یادگیرندگان خودگردان و مستقل مادامالعمر علوم میگردند درحالیکه این ویژگی در
مورد شماری از دانشآموزان صدق نمیکند .محققان معتقدند رویكردهای آموزش مؤثر
میبایست در فرآیند آموزش فیزیک به کار گرفته شوند .یادگیری علوم ذاتاً فرآیندی فعال
است؛ بنابراین آموزش فیزیک باید در جهت افزایش مشارکت فعال یادگیرندگان حرکت
کند .پیامدهای واقعی آموزش بهطور گستردهای به آنچه در کالس درس اتفاق میافتد
دانست دانش علمی مبتنی بر آزمایشهایی است که در آنها دادهها جمعآوری و بررسی
میگردند و نظریهها هیچگاه مطلق و تغییرناپذیر نیستند؛ بنابراین زمانی که یادگیرندگان
بهصورت فعاالنه در فرآیند آموزش مشارکت دارند ،انگیزش ایشان برای یادگیری افزایش
خواهد یافت .چنانچه فعاالن حوزه آموزش علوم به دنبال چالشهای موجود در موفقیت
دانشآموزان در یادگیری علوم هستند ،درک سازهها و مؤلفههایی که در انگیزش یادگیری
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علوم در میان دانش آموزان نقش دارد به لحاظ گسترش خالقیت و نوآوری در این زمینه
حائز اهمیت خواهد بود.
کیت و کول 1661( 1نقل از سیف )1336 ،آثار چند عامل مهم نظیر توانایی یادگیرندگان،
آموزش معلم و انگیزش بر یادگیری را در بیش از  1933دانشآموز موردبررسی قرار دادند.
مهمترین عاملی که مستقیماً با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان داد ،سطح توانایی
یادگیرندگان بود .پسازآن ،دو عامل مهم دیگر ،یكی آموزش معلم و دیگری انگیزش برای
یادگیری بود .به عقیده اسالوین )1330( 1برای برانگیختن کنجكاوی یا نگهداشتن
دانشآموزان در جریان درس ،میبایست از روشهای گوناگون استفاده شود .یكی از
روشهای عالی برای افزایش عالقه به یک موضوع ،استفاده از شبیهسازیهاست .هارولد 1و
همكاران ( )1333معتقدند هوش تنها عامل تعیینکننده پیشرفت تحصیلی نیست .انگیزش باال
و درگیر شدن در یادگیری بهطور ثابت باهم پیوند خوردهاند تا میزان موفقیت دانشآموزان
را افزایش دهند (معینیکیا و زاهد.)1313 ،
نسل آینده بازیهای کامپیوتری و شبیهسازیها این پتانسیل را دارند که انگیزش و
پیامدهای آموزشی را بهبود و ارتقاء بخشند (گیبسون ،آلدریک و پرنسكی .)1339 ،5اهمیت
وجود آموزش آزمایشگاهی 9در مهندسی و علوم در پیشینه نظری پژوهشهای متعددی به
قدرت بیان شده است (هافشتاین و النتا1331 ،9؛ کیرشنر و میستر1600 ،9؛ ما و نیكرسون،0
1339؛ عبدالواحد و ناگی .) 1311 ،6این نكته را باید همواره به خاطر داشت که یادگیری
یک فرآیند است و نمیتوان آن را فقط در قالب نتایج و پیامدها تعریف کرد .در راستای
ارتقاء یادگیری باید تمرکز اولیه بر درگیر کردن یادگیرندگان در فرآیندی باشد که به بهترین
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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صورت ممكن یادگیری را در آنها افزایش میدهد .درواقع یادگیری فرآیند خلق دانش
(کلب و کلب )1339 ،1و نتیجه تجربه است (گیبسون و بایک.)1336 ،1
برنامههای کاربردی آزمایشگاهی عالوه بر ارائه اطالعات علمی در ارتقای مهارتهای
تفكر علمی ،مشاهده ،تفكر خالق ،اظهارنظر در مورد موقعیتها ،جمعآوری دادهها و
تجزیهوتحلیل و توانایی حل مسئله به دانشآموزان کمک میکنند (آلتون 1و همكاران،
 .)1336این امر نهتنها در دانشآموزان انگیزه ایجاد میکند ،بلكه آنها را با مراحل اکتشاف
علم و روش علمی آشنا میکند تا مطالب را از نو کشف و تجربه کنند (مک کوماس،5
 .)1669فرخنیا ( )1100در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه بهصورت
مجازی و جامع بر یادگیری ،مهارت و انگیزه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی تهران در
درس آزمایشگاه الكتریسیته و مقایسه آن با شیوه معمول برگزاری آزمایشگاه» ،به این نتیجه
رسید که دانشجویان در گروه جامع (تلفیق آزمایشگاه مجازی و حقیقی) نسبت به دیگر
دانشجویان ازلحاظ یادگیری موفقتر بودهاند و در حوزه انگیزه و مهارت گروه مجازی
توانستند از دیگر گروهها پیشی بگیرند .در پژوهش بازکورت و آیلیک )1313( 9تحت عنوان
«تأثیر شبیهسازیهای کامپیوتری بر باورهای دانشآموزان در مورد فیزیک و موفقیت در
فیزیک» ،هدف بررسی تأثیر تدریس به همراه استفاده از شبیهسازیهای تعاملی کامپیوتری
بر باور دانشآموزان در مورد درس فیزیک و پیشرفت تحصیلی در این درس بوده است.
مشاهده شد که ارائه دروس همراه با شبیهسازیهای تعاملی تأثیر مثبتی بر باور دانشآموزان
در مورد فیزیک و پیشرفت تحصیلی فیزیک به همراه دارد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه
نشان داد که بین سه گروهی که موردبررسی قرار گرفتند در مؤلفههای انگیزش تفاوت
از دو گروه آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی است.

1. Kolb & Kolb
2. Gibson & Baek
3. Altun
4. MC Comas
5. BozKurt & Ilik
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