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Abstract: This study was conducted to remedy
the shortcomings of the curriculum that the
authors had developed for the course of
“Consecutive Interpreting”. The curriculum had
been designed adopting a social constructivist
framework and implemented for a semester to
detect the imperfections. Since the main problems
centered on the paucity of learners' interactions
and the limitedness of the existing interactions to
few learners, the face-to-face class was
complemented with an online class on Moodle.
The blended design was implemented for another
semester to evaluate its efficiency in solving the
problems. The participants of the study were all
the 54 students who enrolled in the course in the
intended semester. Moodle's forum was the
module used for this study. Accordingly, three
public forums were used for discussions over
listening comprehension assignments, note-taking
activities, and activities in the face-to-face class.
Since Moodle is capable of recording and saving
all the activities performed by users, it was used
as the instrument for data collection as well. All
the discussions in the forums were studied during
the whole semester first to determine the extent to
which interactions occurred, and second, study
the interactions considering such variables as
gender, age, and a semester of entrance. The
study revealed that "forum" enhanced the
interactions. Besides, the differences between the
mean participation rate of students with different
gender, age and semester of entrance turned out
not to be significant, indicating that such
variations in the online class had not been barriers
hindering learners from getting into interaction.
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 این پژوهش با هدف رفع نواقص موجوود در برنامو:چکیده
درسی که نویسندگان پیشتر بر اساس اصول سوات گرایوی
اجتماعی برای «ترجم شفاهی پیاپی» ارائه داده بودنود انجوا
 مشکل اصلی این برناموه ناکوافی بوودن تالوام. شده اس
موجود بوه تالوداد
میان یادگیرندگان و محدود شدن تالام
 جه رفع مشکل در دومین نیمسوال.کمی از دانشجویان بود
 ک س حضوری با کو س مجوازی کوه در،اجرای این برنامه
 تلفیق شد توا کوارایی ن، نر افزار «مودل» طراحی شده اس
 شرک کنندگان این مطالاله تالداد.در رفع نواقص بررسی شود
 در94-5  دانشجو بودند که در نیمسال اوّل سال تحصیلی54
 از،  برای رفع مشوکل تالوام.این درس ثب نا کرده بودند
» سه تاالر گفتگوو در «موودل.قالب «تاالر گفتگو» استفاده شد
 یادداش برداری و پرسش و،برای فالالی های شنیداری منزل
.پاسخ پیرامون فالالی های ک س حضوری در نظر گرفته شد
از نجا که «مودل» قابلی ثب و نگهداری هم فالالیو هوای
 از ن بهعنوان ابزار جمع وری اط عوا نیوز،کاربران را دارد
استفاده شد و کلیو گفتگووهوای تواالرهوا در طوول نیمسوال
مشخص شوود
موردبررسی قرار گرف تا اوالً میزان تالام
و ثانیاً میزان مشارک یادگیرندگان با در نظر گرفتن متغیرهای
 نتایج نشوان داد. سن و نیمسال ورودی بررسی شود، جنسی
میان یادگیرنودگان ایون مطالالوه را
که «تاالر گفتگو» تالام
 تفاو میان میزان مشارک دانشوجویان، بهع وه.افزایش داد
 نتیجه. سن و نیمسال ورودی مختلف مالنادار نبود، با جنسی
 این تفاو هوا عوواملی،حاکی از ن اس که در تاالر گفتگو
.میان یادگیرندگان شوند
نبودند که مانع شکلگیری تالام
Key Words: curriculum, social constructivism,
 ترجم، سات گرایی اجتماعی، برنام درسی:واژگان کلیدی
consecutive interpreting, Moodle's forum,
interaction
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مقدمه
استفاده از کامپیوتر در تربی

مترجم شفاهی در غرب از اواسط ده نود می دی

شروع شد و تا حدود یک دهه ،بیشتر به شکل بانکهایی از سخنرانیها و سایر
فایلهای صوتی و تصویری بود که در مواردی برحسب نوع ترجم شفاهی یا سطح
دشواری منابع صوتی و تصویری دستهبندی میشد (کجزرو ویترزنی و تیمزینسکا،
 .)2014امروزه ،ابزارها و منابالی از این دس

که برای تمرین شخصیِ یادگیرندگان

ترجم شفاهی به کار میرود ،همچنان مورد استفاده قرار میگیرد .وبسای هایی که
ع وه بر ارائ تمرینهایی که در سطوح مختلف مهار های مختلف مترجمان
شفاهی را هدف قرار میدهند ،به بیان و بحث پیرامون م حظا

نظری مسائل نیز

میپردازند از این قبیل هستند (برای شنایی با روز مدترین این وبسای ها و
امکاناتی که در اتتیار قرار میدهند رجوع شود به کجزرو ویترزنی و تیمزینسکا،
 .)2014یکی از این ابزارها «مودل» 1اس  ،نر افزاری برای یادگیری الکترونیکی که
اولین بار در سال  2002توسط مارتین دوگیاماس 2بر پای اصول سات گرایی
اجتماعی طراحی شد و تا به امروز بارها بهروزرسانی شده و نسخههای جدید ن در
دسترس قرار گرفته اس

(رایس.)2006 ،

موزش «ترجم شفاهی» استفاده کردهاند .برای مثال ،تیمزینسکا )2009( 3به بررسی
روشهایی میپردازد که با بهکارگیری ن مدرس میتواند با استفاده از «مودل»،
فالالی های درون ک س را با فالالی های ن ین تکمیل کند .محقق ،با اتخاذ
رویکردی دانشجومحور که در ن مدرس نقش مشاوره و سازماندهی را دارد،
راهکارهایش را در درس «ترجم

شفاهی در امور درمانی» که در دورۀ
1

Moodle
Martin Dougiamas
3
Tymczynska
2
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طی سالهای اتیر ،شاهد مطالالاتی بودهایم که در ن محققان از «مودل» در

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

کارشناسیارشد در دانشگاهی در پوزنان ارائه میشود ،عملی کرده اس  .ابراهیم-
گنزالس )2011( 1هم در بخشی از مطالال تود که در ن از سکوی یادگیری «مودل»
برای تدریس «ترجم شفاهی همزمان» در مقطع کارشناسی یکی از دانشگاههای
مالزی بهره گرفته اس  ،الگوی یادگیری یادگیرندگان را بررسی کرد .در این راستا ،او
فاکتورهایی مانند متوسط دفالاتی که هر فرد به «مودل» سر زده و زمانی را که در این
سکوی یادگیری سپری کرده اس  ،مورد بررسی داد و به این نتیجه رسید که بیشتر
یادگیرندگان فالال و مسئول بودهاند .بهع وه ،از نجا که یادگیرندگان در بازههای
زمانی مختلف وارد فضای مجازی یادگیریشان شده بودند ،محقق به این نتیجه رسید
که به نها این امکان داده شده اس
هر یک مناسب اس

تا به فراتور سرع  ،زمان و مکانی که برای

وارد فضای یادگیری شوند .در ارتباط با مشک

الکترونیکی ،یادگیرندگان به مسائلی نظیر قطع اینترن  ،سرع
کامپیوتر و لزو چک کردن روزان سای
این مشک

پایین ن ،ترابی

برای بهروزرسانیها اشاره کردند .علیرغم

 ،محقق سطح باالی رضای مندی را میان یادگیرندگان گزارش کرده

اس  .او در رابطه با دیدگاه یادگیرندگان نسب
رسیده اس

یادگیری

به یادگیری الکترونیکی به این نتیجه

که این نوع از یادگیری سطح پذیرشِ باالیی در میان نان داشته اس ؛

نها انالطافپذیری در این نوع یادگیری را مزی

برتر دانستند ،چراکه در هر مکانی

دستورالالملهای تکالیف و فالالی ها هم از نظرگاه یادگیرندگان یک جنب مثب

این

نوع یادگیری گزارش شد .همچنین ،حریم شخصیای که این نوع از یادگیری به فرد
میدهد و به نوب تود این امکان را فراهم میکند که هر کس با سرعتی که مناسب با
سطح و ویژگیهای روانشناتتی تودش اس  ،یاد بگیرد ،نکتهای بود که از دید
یادگیرندگان مطالال ابراهیم-گنزالس پنهان نماند .نها به افزایش میزان تالام

بین

Ibrahim-González
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و هر زمان که بخواهند میتوانند از ن بهره برند .نظم و وضوح در ارائ مطالب و
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تود و مدرس نیز اشاره کردند .در مطالال بِیل )2013( 1که با هدف اصلی بهبود
مهار

ترجم شفاهی از طریق غنی کردن دایرۀ واژگان یادگیرندگان در هر دو زبانِ

درکار انجا شد ،از «مودل» برای پلود کردن تمرینها و لینک مصاحبههایی که در
ک س کار میشد استفاده شد .از نجا که دفالا
توسط یادگیرنده در «مودل» ثب
میزان مشارک

دانلود هر فایل و باز کردن هر لینک

میشود ،او از «مودل» بهعنوان ابزاری برای تالیین

یادگیرندگان در یادگیری استفاده کرد؛ به این مالنا که دفالا

بیشتر

دانلود فایلها و باز کردن لینکها را توسط یادگیرندگان به مفهو دتیل بودن هر چه
بیشتر نها در یادگیریشان تالبیر کرد.
مطالالا

دیگری هم که در رابطه با استفاده از «مودل» برای موزش دروس

مختلف انجا شده اس  ،تأیید کنندۀ اثربخش بودن ن اس  .از ن میان میتوان به
مطالال برگس ( )2008اشاره کرد که از «مودل» بهعنوان ک سی مجازی که مکمل
ک س حضوری اس  ،در تدریس «امور مالی» در دانشگاه وینچستر استفاده کرد و
سودمند بودن ن را اذعان داش  .همچنین ،مارتینو ب س و سرانو و فرناندز

2

( )2009در تدریس «فیزیک» از «مودل» استفاده کردند و گزارش دادند که
یادگیرندگان دید مثبتی نسب

به ن داشتند و ک س ن ین توانایی و دانش نها را

بهبود بخشید .در همین راستا ،مشهدیزاده و رضوانی ( )2016از منابع موجود در
زبان موزانی که زبان مادریشان فارسی بود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که
یادگیرندگان دیدگاه مثبتی نسب

به یادگیری وب محور دارند ،چراکه این رویکرد

هم به ارتقاء اعتماد به نفسشان کمک کرد و هم به بهبود مهار

نوشتنشان.

Bale
Martin-Blas & Serrano-Fernandez
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«مودل» برای طراحی فالالی ها و مواد موزشی در موزش «نگارش زبان انگلیسی» به

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

که «مودل» تنها یکی از نر افزارهای موزش و یادگیری

بدیهی اس

و بنابراین ،مطالالاتی که در رابطه با کارایی این نر افزارها هستند

الکترونیکی اس

بسیار گسترده هستند .از نجا که عمدۀ این نر افزارها با هدف ایجاد تالامل و
یادگیری مشارکتی طراحی شدهاند ،بسیاری از مطالالا
ایجاد تالامل ،کیفی
تبادال

مربوطه به بررسی چگونگی

ن و وجوه مختلف تالامل میپردازند .در رابطه با اهمی
1

میان یادگیرندگان ،ما و یِن ( )2011مالتقدند که ارتباط میان

و تالام

یادگیرندگان و روابط اجتماعیشان دو عامل اصلی اس

که باعث میشود ایدهها به

طور مؤثری تبادل شوند و یادگیرندگان به فهم درستی از مفاهیم و موضوعا
بنیادین نائل یند .بسیاری از مطالالا

حاکی از ن اس

فضاهای مجازی ،به شرطی که توسط مدرس نظار
افزایش تالام

که تاالرهای گفتگو در
شوند ،بهترین ابزار برای

و ترویج یادگیری مشارکتی بین یادگیرندگان هستند (تیا ،فیلدر و

سیراگوسا2013 ،؛ درینگس و الیس2010 ،؛ مازولینی و مدیسون2007 ،؛ موکواِنا،
2013؛ هیو و چنگ2008 ،؛ یوکسلترک .)2010 ،برتی حضور و مشارک

در این

تاالرها را بهعنوان ابزاری میدانند که نه تنها به یادگیری کمک میکند ،بلکه بررسی
میزان ن شاتصهای اس

که با ن میتوان عملکرد یادگیرندگان را نیز ارزیابی کرد

(پرینسن ،وُلمن و تِرول 2007 ،الف) .مطالالا

در تاالرهای ک س مجازی و نمرا

نهایی یادگیرندگان اس

(برای مثال ،پیکیانو2002 ،؛ دیویس و گرف2005 ،؛ گادوین ،تُرپ و ریچاردسون،
2008؛ واندرول و زاتاریا2005 ،؛ یوکسلترک.)2010 ،
مطالالا

مختلفی حاکی از ناند که موزش الکترونیکی هنگامیکه با ک س

حضوری تلفیق میشود میتواند بیشترین میزان بازدهی را داشته باشد ،چراکه ک س
حضوری و ک س ن ین هر یک به تنهایی کاستیها و نقاط قو

تود را دارد اما
Ma & Yuen

1
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بین میزان مشارک

بسیاری هم تأیید کنندۀ رابط مستقیم
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تلفیق این دو اگر بهدرستی برنامهریزی و اجرا شود این قابلی
که کاستیهای هر روش به تنهایی را جبران کند ،نقاط قوّ

را دارد که درعینحال
نها را نیز در هم میزد

(جینگوی .)2013 ،مینز ،تویاما ،مورفی ،باکیا و جونز ( )2010در مطالال فراتحلیلی
تود گزارش دادند که مطالالا
تفاو

مختلف نشاندهندۀ ناند که در شرایط زمایشی،

عملکرد یادگیرندگانی که در محیطی تلفیقی هستند (هم از ک س حضوری

بهره میبرند و هم از ک س مجازی) نسب
بهره میبرند چشمگیرتر از تفاو
نسب

به کسانی که فقط از ک س حضوری

عملکرد یادگیرندگان در ک س صرفاً مجازی

به افرادی که فقط در ک س حضوری شرک

دارند اس  .این نتیجه روشن

میکند که استفاده از طرح تلفیقی در موزش و یادگیری نسب
مجازی نتایج موفقی
اس

1

به ک س صرفاً

میزتری را به دنبال دارد .در همین راستا ،کیا ( )1388هم مالتقد

که جایگزین کردن موزش مجازی و کنار گذاشتن موزش سنّتی مشکلی را

حل نمیکند .او ضمن بیان این نکته که این دو باید مکملی برای هم باشند ،اذعان
میدارد که موزش مجازی باید در حوزههایی مورد استفاده قرار گیرد که به دلیل
وجود مشک تی چون کمبود وق

و تالداد زیاد یادگیرندگان ،اتکا به موزش

حضوری به تنهایی راهگشا نیس .
ع وه بر موارد فوق ،در مواردی هم که درس مورد نظر عملی باشد ،با مهار
یادگیرندگان از ن بهرۀ کافی نبردهاند ،طرح تلفیقی میتواند بسیار کمکرسان باشد.
پژوهشِ شهسواری اصفهانی ،مصلینژاد و سبحانیان ( )1389مؤید این موضوع اس .
نها در مطالال نیمهتجربی تود ،دو گروه  43نفری از دانشجویان پرستاری را در
شرایطی مورد مطالاله قرار دادند که در یک گروه درسی را که هم ماهی
ماهی

تئوری داش

عملی و هم

به روش سنّتی ،یالنی با استفاده از سخنرانی و بهرهگیری از
meta analysis
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دانشجویان سر و کار داشته باشد و یا نیازمند اط عا

پیشزمینهای باشد که بیشتر

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

زمایشگاهی ،تدریس کردند؛ در گروه دو  ،همین درس را با استفاده از

امکانا

سیستمهای مجازی و انیمیشنهای تالاملی تدریس کردند .محققان نهایتاً اتت ف
مالناداری را بین عملکرد این دو گروه مشاهده نکردند .نها اذعان داشتند که در
موزش مجازی با تالاملی بودن ن و فالالتر کردن دانشجو در امر یادگیری میتواند
مثمر ثمر واقع شود؛ این در حالی اس

که نظر به عملی بودن ماهی

مهار ها،

بهرهگیری از روش سنّتی در کنار موزشهای نوین میتواند به عمق یادگیری
مهار ها بیفزاید .احمدی و نخستینروحی ( )1393هم که در موزش درس ریاضی
دورۀ دبیرستان سه نوع یادگیری سنّتی ،الکترونیکی و تلفیقی را با هم مقایسه کردهاند،
به این نتیجه رسیدهاند که موزش تلفیقی نسب
تلفیق یادگیری سنّتی و مجازی در مطالالا

به دو شیوۀ دیگر برتری دارد .مزیّ
دیگر هم مورد تأکید قرار گرفته اس

(برای مثال ،رک :دالور و قربانی.)1389 ،
با در نظر گرفتن چنین م حظاتی ،بر ن شدیم تا در جه

رفع مشک

،

بازبینی و تکمیل برنام درسی که پیشتر بر اساس اصول سات گرایی اجتماعی
برای درس «ترجم شفاهی پیاپی» در مقطع کارشناسی رشت مترجمی زبان انگلیسی
طراحی کرده بودیم و یک نیمسال تحصیلی به اجرا در مده بود اقدا کنیم؛ بنابراین،
ک س حضوری با ک س مجازیای که با استفاده از «مودل» طراحی شده بود ،تلفیق
مشک

و نواقص برنام اولیه بررسی شود .مشکل اصلی در برنام اولیه نبود زمان

کافی در ک س حضوری برای شکلگیری تالام
اندک تالام

میان دانشجویان و محدود شدن

موجود به تالداد تاصی از دانشجویان بود؛ بنابراین ،با در نظر گرفتن

این مشکل ،هدف از مطالال حاضر بررسی ویژگیهای اصلی ک س مجازی مناسب
برای این درس اس  .بهع وه ،این مطالاله به بررسی میزان تالام

دانشجویان در

تاالرهای گفتگو میپردازد تا ببیند یا با بهرهگیری از ک س مجازی در کنار ک س
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شد و طرح تلفیقی به مدّ

یک نیمسال تحصیلی عملی شد تا کارایی ن در رفع
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حضوری ،همچنان مشکل محدودی

در میزان تالام

میان یادگیرندگان وجود

دارد .همچنین ،با توجه به تنوعی که به لحاظ جنسی  ،سن و نیمسال تحصیلی
ورودی دانشجویان وجود داش  ،این مطالاله بهعنوان ترین هدفش در پی ن اس
که میزان تالام

دانشجویان را از منظر این سه متغیر بررسی کند تا ببیند یا

تفاو ها در این سه متغیر میتواند مانع شکلگیری تالامل برتی دانشجویان در این
فضا شود.
برای اینکه درک بهتری از برنام درسی و مشک
شود ،در نچه پیش رو اس

برنام درسی اولیه حاصل

ابتدا به طور اجمالی برتی ویژگیهای اصلی ن و

مشک تی که در نیمسال اوّل اجرا در رابطه با تالام

مشاهده شد بیان شده اس .

سپس ،به بیان مسئله و طرح پرسشهای این پژوهش پرداتتهایم و به دنبال ن روش
تحقیق شرح داده شده اس  .نهایتاً ،نتایج پژوهش گزارش و بحث و جمعبندی ارائه
شده اس .
برنامۀ درسی
در زیر ،برتی ویژگیهای اصلی برنام درسی به اجمال بیان شده اس .
مهارتها و فعالیتها
سخنرانی سخنران گوش میدهد ،یادداش برداری میکند تا جایی که سخنران
صحب

تود را قطع کند و به او مجال دهد سخنانش را برای مستمالین ترجمه کند

(فی ن .)2001 ،مترجم شفاهی پیاپی باید به دو زبانی که با ن سروکار دارد تسلّط
داشته باشد ،در مورد موضوع بحث اط عا

جانبی داشته باشد ،حافظ کوتاهمد

قوی داشته باشد و برای جبران کاستیهای ناگزیر ن ،در یادداش برداری ماهر باشد،
اعتماد به نفس توبی داشته باشد و توانایی صحب
داشته باشد.
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ترجم شفاهی پیاپی نوعی از ترجم شفاهی اس

که در ن مترجم در حالی که به

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

با توجه به اصول سات گرایی اجتماعی از یکسو و توانشها و مهار هایی
که در مترجم شفاهی باید تقوی

شود از دیگر سو ،برتی از ویژگیهای برنامهای که

برای این درس طراحی کردیم به قرار زیر بود.
پیشبرنامهریزیها برای آمادگی در کالس
توانش زبانی یکی از توانشهای مهم در ترجم شفاهی اس

که گرچه برتی

مالتقدند باید از قبل در یادگیرندگان در سطح مطلوب وجود داشته باشد (کیسر،
1978؛ کورناکو ،)2000 ،اما ژیل )2009( 1مالتقد اس

به دلیل نقش بسزایی که این

توانش دارد ،باید مورد توجه قرار گیرد .به همین دلیل اس

که در مدلهای متأتر،

به این مهم توجه شده اس  .بهع وه ،همانطور که بیل )2013( 2اذعان داشته اس ،
در بسیاری مراکز و مؤسسا

موزش عالی ،اکثر یادگیرندگانی که از دورۀ دبیرستان

وارد دانشگاه میشوند چنین توانشی را ندارند .اهمی

این موضوع با در نظر گرفتن

اینکه در بسیاری از مراکز موزشی به دلیل تالداد کم متقاضیان امکان گزینش بهترین-
ها فراهم نیس

بیشتر میشود (همان)؛ بنابراین ،با اتخاذ رویکردی واقعبینانه ،باید

توانش مطلوب زبانی را از یادگیرندگان حرفهایتر و در مقاطع باالتر انتظار داش .
با اتخاذ چنین رویکردی و با در نظر گرفتن نیاز یادگیرندهها ،توجه به توانش
زودتر از جلس ک سی که قرار بود در ن به مطلب جدیدی گوش دهند و ن را
ترجمه کنند ،از طریق ایمیل دو جزوه دریاف

میکردند .در یکی از این جزوا

3

ع وه بر دادن پیشزمین ذهنی به نها دربارۀ موضوع کلی مطلبی که بنا بود بشنوند،
واژگان ،اصط حا
نقش داش

و در پارهای موارد ،نکا

دستوری که دانستن ن در فهم مطلب

و با در نظر گرفتن سطح کلی زبانی یادگیرندگان احتمال ن میرف

که
1

Gile
Bale
3
language enhancer
2
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زبانی را بخشی از دستور کارمان قرار دادیم .به این ترتیب که دانشجویان یک هفته

دو فصلنام نظریه و عمل در برنام درسی ،شماره  ،10سال پنجم ،پاییز و زمستان 1396

به ن نیاز داشته باشند ،گنجانده میشد؛ در جزوۀ دیگر 1،تمرینا

درک مطلب

شنیداری 2وجود داش  .از یادگیرندگان تواسته میشد طی یک هفته فرصتی که در
اتتیار دارند در رابطه با موضوع کلی اط عا

جانبی به دس

به درک مطلب شنیداری کمک بسیاری میکند) و نکا

ورند (که این تود

زبانی را مطالاله کنند .جزوۀ

اوّل تا حدودی به نها کمک میکرد که تود را با شرایط کار مترجم شفاهی در
دنیای واقالی وفق دهند ،چراکه در بسیاری مواقع مترجم شفاهی پیاپی که قبل از
جلسهای که در ن به ترجمه میپردازد از موضوع گفتگو گاهی پیدا کرده اس  ،با
کسب اط عا

راجع به ن و تکمیل دانش زبانی تود پیرامون موضوع ،اقدا به

ماده کردن تود میکند .پیش از شروع کار بر روی مطلب ،مدرس در قالب پرسش
از دانشجویان ع وه بر مرور نکا

زبانی ،از نتایج تحقیق نان در مورد موضوع کلی

مطلب جویا میشد .جزوۀ دو هم که در حکم کاربرگی برای تمرین شنیداری در
ک س بود ،به نها کمک میکرد از درستی درک مطلب تود بالد از یک یا دو بار
گوش دادن به کل مطلب اطمینان حاصل کنند.
فعالیتهای هفتگی
با توجه به اهمیتی که برای فر یند یادگیری قائل بودیم ،فالالی های منظم هفتگی
برداری و ضالف دانشجویان در این زمینهها ،به نها منابع مختلفی مالرفی شد که
سطوح مختلف نان را پوشش میداد .از نها تواسته شد با در نظر گرفتن سطح
اولی تود تمرینهای هفتگی را از یک سطح و البته با منابع مختلف شروع کنند تا در
طول نیمسال به سطح یا سطوح باالتر برسند .در مورد یادداش برداری ،از نها
تواسته شد تمرین این مهار

را با گوش دادن به زبان مادری تود شروع کنند

worksheet
listening comprehension
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برای نها در نظر گرفتیم .با در نظر گرفتن اهمی

دو مهار

شنیدن و یادداش -

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

(گیلیز .)2005 ،دانشجویان ملز شدند ب فاصله بالد از هر تمرین ،با تالمّق به تجربه-
ای که داشتند گزارشی 1از کار تود بنویسند که در ن ضمن ارائ ت صهای از نچه
گوش دادند ،سطح مطلب و مدّ

زمان ن ،به بیان چالشها و مشک

اصلی که در

تمرین داشتند بپردازند و به راهحلها و تمرینهای احتمالی که برای بهبود کارشان
به نظرشان میرسید فکر کنند .بهع وه ،از نها تواسته شد در بخشی از گزارش
تود به این موضوع اشاره کنند که چگونه مشک

و ضالفهای فاللیشان و راه-

حلهای احتمالی که به ذهنشان میرسد مسیر فالالی های هفته یا هفتههای یندهشان
را مشخص میکند؟ هر هفته ،دانشجویان گزارش مکتوب تود را به مُدرس تحویل
میدادند و چند دقیقهای در ابتدای هر جلسه ضمن مطرح کردن مشک

و راهحل-

های احتمالی تود ،با یکدیگر و مدرس به بحث و تبادل نظر در این رابطه می-
پرداتتند.
بیان مسئله و چارچوب نظری
زیربنای فلسفی برنام درسی مورد بحث در این نوشتار سات گرایی اجتماعی اس .
سات گرایی اجتماعی بهعنوان یک فلسف یادگیری که اساس تود را از سات -
گرایی (دیویی1910 ،؛ پیاژه1971 ،؛ وُگتسکی )1994 ،دارد ،یادگیری را فر یندی پویا
دانش از مدرس به یادگیرنده منتقل نمیشود ،بلکه این یادگیرنده اس

که با تکیه بر

نچه از قبل میداند دانش تود را در تالامل با همک سیها ،مدرس و مواد موزشی
میسازد .بهع وه ،یادگیری در بستری اتفاق میافتد که منالکسکنندۀ شرایط دنیای
واقالی باشد و در ن فرد با کسب تجربیا

جدید و تالمق بر ن ،دانش تود را می-

سازد؛ بنابراین ،سات گرایی اجتماعی رویکردی یادگیرندهمحور اس
احساس مسئولی

که در ن

فرد در قبال یادگیری ،ساتتن دانش را برای یادگیرندگان تسهیل
diary
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میداند که پای ن مشارک

جمالی اس  .سات گرایان اجتماعی بر این باورند که
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میکند .احساس مسئولی

را باید با به حاشیه راندن مدرس و به مرکز وردن

یادگیرندگان در نها تقوی

کرد .از نجا که هر شخص ویژگیها و نیازهای منحصر

به تودش را دارد و پیشین او به جها
موزش و یادگیری باید فردیّ

هر یادگیرنده بهعنوان یک عامل مهم به رسمی

شناتته شود .برای مثال ،دانش و مهار
یادگیرندگان متفاو

اس

مختلف با دیگری متفاو

اس  ،در امر

پیشین ،انگیزه ،هوش و سرع

یادگیری در

و مدرس باید این تفاو ها را بپذیرد و لحاظ کند .تاکنون

سات گرایی اجتماعی بهعنوان یک چارچوب فلسفی زیربنای برنامههای موزشی در
رشتهها و درسهای مختلفی بوده اس  .در موزش ترجمه ،کیرالی ،)2000( 1ورنی
( )2009و لی )2013( 3در این زمینه به ت شهایی دس
مشاهدا

2

زدهاند.

مدرس در نیمسال اوّل اجرای برنام درسی ،به انضما نظرا

دانشجویان ،ع وه بر اینکه نقاط قوّ

کار را روشن کرد ،گویای برتی کاستیهای

برنام درسی طراحیشدۀ اولیه نیز بود .الز به ذکر اس

که نظرا

دانشجویان هم

در پرسشنام نیازسنجی که در پایان همان نیمسال تکمیل کرده بودند ،منالکس شده
بود و هم به شکل بازتوردهایی بود که در طول نیمسال شاهد ن بودیم .مجموع
این داده ها (که بررسی دقیق ن موضوع این نوشتار نیس ) مشخص کرد که ضالف
عمدۀ برنام درسیِ اولیه در بحث تالامل بوده اس  .با توجه به این که وجود تالامل
مورد توجه قرار میگرف .
گرچه در طراحی فالالی ها و تمرینهای برنام اولیه ،به موضوع تالامل بین
دانشجویان توجه شده بود ،ولی در عمل با در نظر گرفتن این موضوع که ک س
یکبار در هفته به مدّ

 90دقیقه برگزار میشد و باید به فالالی های مختلفی در
1

Kiraly
Varney
3
Li
2
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یکی از اصول مهم سات گرایی اجتماعی اس  ،باید در برنام اص حشده حتماً
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طول همین زمان پرداتته میشد ،زمان و میزان تالامل ،به ویژه زمان تالامل یادگیرنده
تالامل در رویکرد سات گرایی

و یادگیرنده ،بسیار محدود بود .با توجه به اهمی

اجتماعی ،این مسئله حصول بخشی از اهدافمان را با مشکل مواجه میکرد .بهع وه،
همان تالام

ناکافی موجود هم به تالداد مشخص و کمی از دانشجویان محدود

شده بود .با توجه به مشاهدا

مدرس و نظرا

دانشجویان که در پرسشنامهای که

در انتهای نیمسال اوّلِ اجرا ،به نها داده شده بود ،درج شده بود ،تنوعی که به لحاظ
جنسی  ،سن و نیمسال ورودی نها در ک س حضوری وجود داش  ،برای برتی
دانشجویان عامل بازدارندهای بود که مانع شکلگیری تالاملی سازنده میشد .این در
حالی اس

که در رویکرد سات گرایی اجتماعی بناس

رهگذر این تالام

بخش مهمی از یادگیری از

اتفاق بیفتد .با در نظر گرفتن اهداف برنام درستی و کاستی-

هایی که در عمل متوجه ن شدیم و با توجه به ادبیا

موجود در زمین بهکارگیری

موزش الکترونیکی و نقش ن در بهبود یادگیری ،در نیمسال دو اجرای برنامه ،در
کنار ک س حضوری ،از سکوی یادگیری الکترونیکی «مودل» استفاده کردیم تا
ن را برای حل مشک

قابلی

ذکرشده بررسی کنیم .در این راستا ،در مقال حاضر

که به نیمسال دو اجرای برنام موزشی مربوط اس

در پی نیم که ببینیم یا طرحی

تلفیقی که در ن ک س حضوری با ک س مجازی ادغا میشود ،میتواند مشک تی
رشت مترجمی زبان انگلیسی شناسایی شد ،بهبود بخشد .از نجا که عمدۀ مشک
به بحث تالامل مربوط بود ،در این پژوهش به سؤالهای زیر پاسخ داده تواهد شد:
 .1میزان تالامل بین یادگیرندگان در ک س مجازی که با استفاده از نر افزار
موزشی «مودل» طراحی شده اس
.2

چقدر اس ؟

یا با در نظر گرفتن تفاو ها در جنسی  ،سن و نیمسال ورودی ،تفاو
مالناداری در میزان مشارک

یادگیرندگان وجود دارد؟
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روششناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش کمّی و غیر زمایشی اس  .در
زیر شرح جامال

ماری ،نمونه ،ابزار جمع وری دادهها و روند انجا کار در این

مطالال توصیفی تجربی ورده شده اس .
شرکتکنندگان
جامال ماری در این مطالاله  54دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بودند
که در مهرماه سال  1394در درس «ترجم شفاهی» در «مؤسس موزش عالی غیر-
انتفاعی صبح صادق اصفهان» شرک

کردند .از نجا که هم افراد ثب نا کننده در

این درس مورد مطالاله قرار گرفتند ،روش نمونهبرداری از نوع سرشماری بود.
شرک کنندگان از هر دو جنس زن ( 49نفر) و مرد (پنج نفر) بودند .نها در بازۀ
سنی  20تا  51سال قرار داشتند و میانگین سنیشان  26/2بود.
ابزار جمعآوری دادهها
در این پژوهش از نسخ  2.6.1نر افزار موزشی «مودل» برای جمع وری دادهها
استفاده شد« .مودل» نر افزاری اس

که با قالبهای مختلفی که به شکل «منابع» و

«فالالی ها» ارائه میدهد ،بستری برای یادگیری فراهم میکند .دلیل انتخاب این نر -
ن که با رویکردی سات گرایان اجتماعی اس ؛ این رویکرد با رویکردی که در
طراحی برنام درسی اتخاذ شده بود همراستا اس « .مودل» در قالبهایی که ارائه
میدهد یادگیری مشارکتی را ترویج میکند .از نجا که این نر افزار قابلی
نگهداری کلی اط عا
گفتگو» را نیز ثب
تالام
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افزار روز مد بودن ن ،سهول

استفاده برای یادگیرندگان و مهمتر از همه ،طراحی

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

روند انجام کار
برنام درسی که برای درس «ترجم شفاهی پیاپی» بر اساس اصول سات گرایی
اجتماعی طراحی شده بود و یک نیمسال تحصیلی به اجرا در مده بود (نیمسال دو
سال تحصیلی  94و  ،)93در نیمسال دو اجرا در ک س حضوری (نیمسال اوّل سال
تحصیلی 95و  )94با بهرهگیری از نر افزار «مودل» که در سای

 olrc.irنصب شده

بود با ک س مجازی تلفیق شد .به این ترتیب که ابتدا درس مورد نظر در «مودل» و
بالد ،با استفاده از قالبهای مختلف ن ک س مجازی تالریف شد؛ بنابراین،
دانشجویان ع وه بر اینکه به روند مالمول در ک سهای هفتگی حضوری تود
شرک

میکردند ،در طول هفته هم در این ک س مجازی مشغول یادگیری و مباحثه

پیرامون مسائل این درس بودند .با توجه به مشک تی که برنام اولیه داش  ،یکی از
قالبهایی که مورد استفاده قرار گرف

«تاالر گفتگو» بود تا کارایی ن برای رفع

مشکل تالامل سنجیده شود« .تاالر گفتگو» قالبی اس

که در بخش فالالی ها وجود

دارد .این قالب محلی برای بحث دانشجویان پیرامون مباحث ک س و تکالیف و
فالالی های طول هفته میباشد .انواعی از تاالر وجود دارد و مدرس میتواند بسته به
نیاز ک س مناسبترین نوع را برگزیند .در طراحی ک س مجازی در موضوع
دربارۀ فالالی های شنیداری منزل ،تاالر گفتگو دربارۀ فالالی های یادداش برداری و
تاالر گفتگو دربارۀ فالالی ها و بحثهای ک س (شکل  .)1هر سه تاالر گفتگوی این
موضوع از نوع استاندارد 1انتخاب شدند که به کاربران این امکان را میداد تا هر زمان
که بخواهند و به تالداد نامحدود بحثی را شروع کنند یا به بحث دیگران پاسخ دهند.

standard forum

1
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شکل  .1موضوع «تاالرهای گفتگو»

در ابتدای نیمسال ،نحوۀ کار با «مودل» به دانشجویان موزش داده شد و کلیّ
اصولی که باید در ارسال پس ها در تاالرها رعای
اصول در قسم

میکردند توضیح داده شد .این

باالی هر تاالر هم توسط مدرس به صور

مکتوب نوشته شد تا

در حد امکان از سردرگمی دانشجویان کاسته شود .با توجه به قابلی
ثب

کلیّ فالالی های کاربران از جمله تالام

«مودل» در

تاالر گفتگو ،ابزار جمع وری دادهها

برای اینکه میزان تالام

بین دانشجویان بررسی شود (پاسخگویی به سؤال

اوّل پژوهش) ،از مار توصیفی استفاده شد .به این ترتیب که تالداد مبحثها و پس -
های ارسالی که دانشجویان در طول نیمسال ارسال کرده بودند ،شمرده شد و محتوای
بحثها بررسی شد .برای اینکه بررسی شود یا تنوع موجود بین دانشجویان به لحاظ
جنسی  ،سن و نیمسال تحصیلی ورودشان به دانشگاه در میزان مشارکتشان تفاوتی
ایجاد کرده اس
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همان نر افزار «مودل» بود.

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

منظر این سه متغیر با بهرهگیری از مار توصیفی و استنباطی بررسی شد .به این
ترتیب که در مورد متغیر جنسی  ،میانگین تالداد پس های ارسال شده توسط مردان
با زنان مقایسه شد؛ در مورد متغیر سن ،از نجا که میانگین سنی دانشجویان 26.2
سال بود ،میانگین تالداد پس های ارسال شده توسط افراد باالی  26سال ،با افراد 26
سال یا کمتر مقایسه شد و در مورد متغیر نیمسال ورودی ،از نجا که اساساً این
درس برای دانشجویان ورودی مهر ماه  92ارائه شده بود ،میانگین تالداد پس های
ارسال شده توسط دانشجویانی که ورودی قبل یا بالد از مهر  92بودند ،با دانشجویان
ورودی مهر  92مقایسه شد .برای تالبیر مالناداری تفاو ها در میانگینها ،از سه
زمون تی مستقل استفاده شد و نتایج تالبیر و تفسیر شد.
نتایج
در این قسم

نتایج در قالب پاسخ به سؤالهای پژوهش گزارش شده اس .

سؤال اوّل ی میزان تعامل بین یادگیرندگان در کالس مجازی که با استفاده از
نرمافزار آموزشی «مودل» طراحی شده است چقدر است؟
تالام تی که در تاالرهای گفتگو انجا شد غالباً به شکل پرسش ،پاسخ به پرسشها،
پیشنهاد و ابراز قدردانی از پاسخها و پیشنهادها بود .همانطور که از دادههای جدول
دانشجویان در منزل بود ،از مجموع  54دانشجوی این درس  39نفر مشارک

داشتند

( .)72.22%این گفتگوها مشتمل بر  69مبحث بود که در مجموع  431پس

را شامل

میشد و  23.66درصد نها پرسش 43.15 ،درصد پاسخ به پرسشها 3.71 ،درصد
پیشنهادا

دانشجویان به همک سیهایشان و  29.46درصد ابراز قدردانی نسب

پاسخها و پیشنهادا

به

بود.
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 1پیداس  ،در گفتگوهای تاالر اوّل که مختص فالالی های هفتگی شنیداری
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جدول  .1میزان مشارک
نام تاالر

دانشجویان

مباحث

پستها

و محتوای گفتگو در تاالرها
پرسشها

تالداد

درصد

تالداد

درصد

تالداد

درصد

تالداد

درصد

431

102

23.66

186

43.15

16

3.71

127

29.46

اوّل

38

70.37

69

27

25.47

34

32.07

14

13.20

31

29.24

دوم

13

24.07

21

106

30.88

32

47.05

0

0

15

22.05

سوم

26

48.14

19

68

21

24.79

252

41.65

30

4.95

173

28.59

کل

39

72.22

109

605

150
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تالداد

درصد

پاسخها

پیشنهادها

قدردانی
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در تاالرهای دو و سو که مربوط به گفتگوهای پیرامون یادداش برداری و ک س
حضوری بود به ترتیب  )24.07%( 13و  )48.14%( 26دانشجو با ارسال  106و 68
مشارک

پس

کردند .در تاالر دو و سو  ،مثل تاالر اوّل ،بیشترین پس ها به لحاظ

محتوایی پاسخهایی بود که دانشجویان به پرسشهای همک سیهایشان داده بودند
(به ترتیب  32.07%و  47.05%از پس ها) .در مجموع 41 ،دانشجو ( )75.92%با
ارسال  109مبحث و  605پس

در بحثهای تاالرها مشارک

بیشتر پس ها پاسخ به پرسشها ( )41.65%بود؛ این در حالی اس

داشتند و محتوای
که پس هایی با

محتوای پیشنهاد کمترین درصد گفتگوها را شامل میشد ( .)4.95تاالر گفتگوی اوّل
با مشارک

پویاترین تاالر ک س بود.

 39دانشجو و ارسال  431پس

سؤال دوم ی آیا با در نظر گرفتن تفاوتها در جنسیت ،سن و نیمسال ورودی،
تفاوت معناداری در میزان مشارکت یادگیرندگان وجود دارد؟
میزان مشارک

دانشجویان در زیرگروههای جنسیتی ،سنّی و نیمسال ورودی ،مورد

بررسی قرار گرف  .در جدول  2میزان مشارک
نشان داده شده اس

دانشجویان در قالب این زیرگروهها

(مبنای این تفکیک در «روند کار» شرح داده شده اس ).
جدول  .2مار توصیفی مشارک ها
جنسیت

ی ی

بیشتر از

 26و

قبل /بعد

26

کمتر

از مهر 92

مهر 92

تعداد افراد

5

49

18

36

16

38

54

تعداد پست

64

541

264

341

186

419

605

15.60

10.76

14.67

9.47

11.69

11

11.2

میانگین
مشارکت
انحراف از معیار

18.66

16.45

18.41

15.50

16.23

16.88

16.52
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کل
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همانطور که در جدول گزارش شده اس  ،پنج دانشجوی مذکری که در ک س
شرک

کردند ،مجموعاً تا پایان نیمسال 64 ،پس

ارسال کردند و  49دانشجوی مؤنث  541پس
ترتیب ،میانگین مشارک

در سه تاالر گفتگوی «مودل»
در تاالرها ارسال کردند .به این

قایان  15.6و میانگین مشارک

تانمها  10.76پس

بود.

در رابطه با متغیر سن 18 ،نفر از دانشجویان که بیشتر از  26سال سن داشتند با
ارسال  264پس

میانگین مشارک

بودند با ارسال  341پس

 14.67پس

میانگین مشارک

و  36نفری که  26سال یا کمتر
 9.47پس

را داشتند .در رابطه با

نیمسال ورودی هم باید گف  16 ،دانشجویی که نیمسال ورودیشان قبل یا بالد از
مهر  92بود  186پس

ارسال کردند و میانگین مشارک

 38دانشجوی ورودی مهر  92در مجموع  419پس

را داشتند و

 11.69پس

ارسال کردند و میانگین ارسال

 11پس

را داشتند؛ بنابراین ،با توجه به میانگین مشارک

مشارک

قایان ،افراد باالی  26سال و ورودی غیر از مهر  92از میانگین مشارک

کل ک س بیشتر بود .برای اینکه مالناداری تفاو

 11.2پس

در کل ک س،

بین میزان مشارک

تانمها و

قایان ،سنین باالی  26سال و کمتر از ن و نهایتاً ورودیهای مهر  92و غیر ن
بررسی شود ،از سه زمون تی مستقل استفاده شد .زمون تی نشان داد که تفاو
مشارک

بین قایان و تانمها ( زمون دودامنه ،)t=0.62 ،df=52 ،p=0.53

سن دارند ( زمون دودامنه  )t=1.09 ،df=52 ،p=0.28و نیمسال ورودی مهر 92
و قبل یا بالد از ن ( زمون دودامنه  ،)t=0.13 ،df=52 ،p=0.89با سطح اطمینان
 ،%95مالنادار نیس .
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دانشجویانی که بیشتر از  26سال سن دارند و دانشجویانی که  26سال یا کمتر 26
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بحث و نتیجهگیری
طراحی ک س و ادارۀ ن در پیشبرد روندی که مورد نظر اس

نقش مهمی دارد.

مطالال متا نالیز مینز و دیگران )2010( 1که با بررسی  13نوع مختلف از ک سهای
ن ین انجا شده بود ،نشان داد که دو عامل مهمی که در افزایش یادگیری نقش دارد
اوالً ،استفاده از طرح تلفیقی به جای ک س مطلقاً مجازی و دوماً ،نظار

مدرس بر

روند بحثها در تاالرهای گفتگو میباشد؛ به این مالنا که در تاالرهای گفتگوی
ک سهای تلفیقی که مدرس نظار
فقط یادگیرندگان عضو هستند ،تالام

و رهبری میکند نسب

به تاالرهایی که در ن

بیشتر و مالنادارتر اس ؛ بنابراین ،با در نظر

گرفتن چنین م حظاتی و با توجه به توضیحاتی که پیشتر داده شد ،باید به طور
ت صه یاد ور شد که در برنامهریزی این درس از طرحی تلفیقی استفاده شد تا
ک س مجازی که با ساتتار موضوعی طراحی شده اس  ،مکملی برای ک س
حضوری باشد و به رفع نواقص ن بپردازد .در این راستا ،از برتی قالبهای موجود
در بخشهای منابع و فالالی ها استفاده شد که از ن میان «تاالر گفتگو» در این
نوشتار مورد بحث اس .
همان طور که گفته شد ،یکی از مشک

تالاملها بود .از نجا که یکی از اصلیترین راهها برای ایجاد تالامل میان

یادگیرندگان و ترویج یادگیری مشارکتی میان نها تاالر گفتگو اس

(پرینسن و

دیگران 2007 ،الف؛ پیکیانو2002 ،؛ تیا ،فیلدر و سیراگوسا2013 ،؛ دیویس و گرف،
2005؛ گادوین و دیگران2008 ،؛ موکواِنا2013 ،؛ یوکسلترک ،)2010 ،تاالرهای
گفتگو را بهعنوان قالبی برای رفع مشکل تالامل یادگیرنده و یادگیرنده در نظر گرفتیم.
در این ارتباط ،سه تاالر گفتگوی عمومی اصلی در نظر گرفته شد .تاالرها در یک
موضوع ،ولی تفکیکشده در نظر گرفته شدند تا از طرفی به هم جنبههای کار
Means et al.
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اهمی

داده شود و از طرف دیگر از تلط مباحث جلوگیری شود .بهع وه ،این نوع

تقسیمبندی و سازماندهی بحثها باعث میشود دانشجویان با ابها کمتری مواجه
شوند و بحثها مؤثرتر واقع شوند (رز و اسمی .)2007 ،
در رابطه با سؤال اوّل پژوهش که به چگونگی بحثها و میزان تالام

در سه

تاالر میپردازد ،از دانشجویان تواسته شد تا در تاالر اوّل به طرح سؤال ،جواب،
پیشنهاد و بحث پیرامون فالالی های شنیداری هفتگی تود بپردازند .برای مثال،
چنانچه دانشجویی در فهم بخشی از فایل شنیداری که برای تمرین هفت تود
انتخاب کرده بود دچار مشکل میشد ،با ذکر نا وبسایتی که فایل در ن قرار
داش  ،نا پادکس

مورد نظر و زمان دقیق کلمه ،عبار

را با همک سانش در میان میگذاش

یا جمل نامفهو سؤال تود

(شکل  .)2دانشجویانی که فایل موردنظر را

بهعنوان تمرین هفتههای قبل تود انتخاب کرده و جواب سؤال را میدانستند ،سؤال
همک سیشان را پاسخ میدادند .در مواردی هم دانشجویانی که تاکنون به ن فایل
گوش نکرده بودند ،ن فایل را بهعنوان تکلیف هفته یا هفتههای یندۀ تود انتخاب
میکردند تا در کنار انجا تمرینا

هفتگیشان ،پاسخگوی سؤال همک سیشان هم

باشند .بیشترین گفتگوهای این تاالر از همین نوع پرسش و پاسخ بود .در مواردی هم
دانشجویان به مالرفی سای های مفید دیگر (ع وه بر سای هایی که مدرس مالرفی
پادکس ها نیز در این تاالر مطرح میشد .این تاالر پویاترین تاالر گفتگوی ک س
بود .این مطلب از طرفی با توجه به تکالیف شنیدن هفتگی که باید انجا میشد و در
ارزشیابی لحاظ میشد و از طرف دیگر ،ضالف عدۀ زیادی از دانشجویان در شنیدن
به انگلیسی که یک مهار

پیشزمینهای برای ترجم شفاهی محسوب میشود و

همچنین نیازشان به رفع اشکال در این زمینه قابل توجیه اس  .از دانشجویان تواسته
شد در تاالر دوّ به بحث در مورد مشک تشان در یادداش برداری ،راهحلها و
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پیشنهادهایشان بپردازند؛ بنابراین ،این تاالر محلی شد تا مشکل کمبود زمان برای
بحث پیرامون تمرینهای یادداش برداری که در نیمسال قبل با ن مواجه بودیم را
مرتفع کنیم و نهایتاً در تاالر سو  ،دانشجویان پرسش و پاسخ و بحثهایشان را
پیرامون کلیّه فالالی های ک س حضوری مطرح میکردند.

شکل  .2نمونهای از یک پرسش و پاسخ بین دانشجویان در تاالر گفتگوی اوّل

و محتوایی که در باال ذکر شد گواه این اس

که این تاالرها در افزایش تالام

مالنادار میان یادگیرندگان و در یادگیری مشارکتیشان نقش داشته اس  .این نتیجه
همراستا با نتایج به دس

مده از مطالالا

تیمرینسکا ( )2009و ابراهیم و گنزالس

( )2011که از طرح تلفیقی برای درس «ترجم شفاهی» استفاده کردند و برگس

Burgess

1

1
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در مجموع ،مشارک

 %72از دانشجویان در این سه تاالر با ارسال  605پس
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( ،)2008مارتین و ب س و سرانو و فرناندر ( )2009و جینگوی )2013( 1که برای
دروس دیگر از طرحی تلفیقی استفاده کردند میباشد ،چرا که همگی افزایش
میان یادگیرندگان را تأیید کردند .باید در نظر داش

تالام

مهمی که در مشارک

اکثری

که یکی از عوامل

یادگیرندگان این ک س نقش داش

لحاظ کردن

مشارک

در ک س مجازی بهعنوان مؤلفهای در ارزیابی بود .همانطور که در

مطالالا

(تیا ،فیلدر و سیراگوسا2013 ،؛ رز و اسمی ،

مختلفی اشاره شده اس

 2007و هیو و چنگ )2007 ،ایجاد انگیزه در مشارک
دارد .در همین راستا ،رز و اسمی
مشارک

2

یادگیرندگان نقش مهمی

( )2007با بیان این مهم که بدون انگیزه دادن،

یادگیرندگان تقریباً بالید به نظر میرسد ،اتتصاص بخشی از نمرۀ نهایی را

به این فالالی ها عامل مهمی در تحقق مشارک

میدانند.

در ارتباط با دومین سؤال این پژوهش که به بررسی میزان مشارک
جنسی  ،سن و نیمسال ورودی تحصیلی متفاو
میانگین میزان مشارک

افراد با

میپردات  ،نتایج نشان داد که

مردان با زنان ،افراد باالی  26سال با افراد زیر این سن و

ورودی نیمسال مهر  92با افرادی که قبل یا بالد از ن وارد دانشگاه شدند ،تفاو
که در گفتگوهای تاالرها ،یک جنسی ،

مالناداری نیس  .این نتیجه به این مالنا اس

سن و یا گروه تاص دانشجویان غالب نیستند و افرادی که از لحاظ این مؤلفهها با
مؤلفههای سن و نیمسال ورودی در ادبیا
نگرفتهاند ،اما محققان مختلفی میزان مشارک
نظر جنسی

مربوطه چندان مورد بررسی قرار
در فالالی های ن ین و گفتگوها را از

یادگیرندگان بررسی کردهاند .جالب اس

که نتایج این مطالالا

چندان

یکدیگر را تأیید نمیکند؛ در حالی که گروهی زنان و مردان را به لحاظ مشارک

Jingwei
Rose & Smith

218

1
2

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-26

هم متفاو

هستند در میزان مشارک

با هم تفاو

چشمگیری ندارند .گرچه

استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعامالت…

برابر یافتهاند ( دریانسون2001 ،؛ اُری ،بوالک و برناسکا1997 ،؛ مسترز و اُبرپریلر،
و اللی1999 ،؛ سلف و

2004؛ مککونل ،)1997 ،گروه دیگر از غلب مردان (بار

مِیِر1991 ،؛ کار ،کاکس ،ادن و هنسلو ،2004 ،هرینگ )1993 ،یا زنان ( ربو2000 ،؛
پرینسن و دیگران 2007 ،الف؛ لی )2002 ،سخن گفتهاند .نظر پرینسن ،ولمن و
ترول 2007( 1ب) در این رابطه این اس

که جمعبندی مطالالا

موجود حاکی از

غلب مردان هم در محیطهای موزشی که کام ً مجازی هستند و هم در ک سهای
تلفیقی اس  ،البته این نابرابری در دورههایی که کام ً مجازی هستند مشهودتر اس .
نها از بررسی مطالالا

مختلف به این نتیج جالب میرسند که گرچه نتایج مشابه

نیس  ،ولی در مواردی که مردان غالب نیستند ،یا در ک س تأکید شده اس

که همه

زنان بسیار بیشتر از مردان بوده اس

(همان:

باید فالالی

داشته باشند و یا جمالی

 .)401این مسئله در مورد مطالال حاضر هم صدق میکند .در این مطالاله ،با توجه به
اینکه جمالی

زنان بیشتر از مردان بود ،بیم ن میرف

که مردان مشارک

نکنند؛

البته ،با تشویق کلیّ دانشجویان به مشارک  ،تأکید بر ن و اتتصاص بخشی از نمرۀ
پایانتر به این فالالی ها ،میزان مشارک

مردان و زنان با هم تفاو

مالناداری

نداش .
بنا بر نچه گفته شد ،با طراحی تاالرهای گفتگویی که در ن در زمانی تارج از
پیشنهادهایشان بودند ،نه تنها زمان نسبتاً توبی در این تالامل با یکدیگر به سر می-
بردند و میزان تالامل میان یادگیرندگان افزایش قابلقبولی یاف  ،بلکه مسئل تالامل
بین یادگیرندگان با جنسی  ،سن ،یا نیمسال ورودی متفاو

هم بهطور رضای -

بخشی بهبود یاف  .از نجا که در ک س حضوری چنین تفاو هایی برای برتی
دانشجویان در حکم عوامل بازدارندۀ تالامل هستند ،نوع تالاملها در نیمسال اوّلِ
Prinsen, Volman & Terwel

1
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زمان ک س حضوری و بهطور پیوسته دانشجویان مشغول پرسش و پاسخ و ارائ
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اجرایی کردن برنام درسی محدود بود؛ مث ً ،در نیمسال اوّلِ اجرای برنامه ،عمدۀ
تالامل یادگیرنده و یادگیرنده به گروههای دوستانی محدود شده بود که انگیزه و
دانشجویان و مشاهدا

اعتماد به نفس بیشتری داشتند؛ اما طبق نظرا

مدرس

دانشجویانی که به لحاظ سنّی با سایرین اتت ف بیشتری داشتند ،یا به لحاظ جنسی
در اقلی

بودند ،یا به دلیل اینکه نیمسال ورودیشان متفاو

بود با اغلب دانشجویان

شنایی زیادی نداشتند ،از تالامل با دیگران تودداری میکردند .ولی در ک س
مجازی ،با توجه به اینکه نوع رابطه رودررو نیس  ،از تأثیر بسیاری از این عوامل
بازدارنده کاسته شد .به ع وه ،از نجا که فالالی
فالالی

در ک س حضوری اهمی

داش

در ک س مجازی درس

به اندازۀ

و در ارزشیابی هم این موضوع مدنظر بود،

اکثر دانشجویان بیشترین ت ششان را نشان میدادند .دستهای از دانشجویان که پیشتر
به تاطر وجود فضای رقابتی منفی اط عاتشان را در اتتیار دیگران قرار نمیدادند،
حاال به تاطر اهمیتی که به این موضوع داده شده بود و با توجه به اینکه مدرس کلیّ
فالالی های دانشجویان را میدید ،در کمک به دیگران مضایقه نمیکردند.
پیشنهادهای پژوهش
بنا بر نچه شرح داده شد ،این پژوهش تأیید کرد که تلفیق نر افزار موزشی «مودل»
یادگیرندگان در فر یند یادگیریشان طراحی شده اس

با ک س حضوری باعث می-

شود که تالامل یادگیرنده ـ یادگیرنده گستردهتر و متنوعتر شود .با در نظر گرفتن
نتایج این مطالاله و مطالالا

دیگری که در ن کارایی طرح تلفیقی مورد بررسی قرار

گرفته اس  ،برنامهریزان تحصیلی و مدرسان کلی مقاطع میتوانند در موارد زیر از
تلفیق ک س حضوری و ن ینی که در نر افزارهای موزش الکترونیکی (مانند
مودل) طراحی شده اس
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که از اساس برای ترویج یادگیری مشارکتی و با هدف برجسته کردن نقش
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در امر موزش و یادگیری دروسی که نیازمند پیشزمینهای هستند ،اما
یادگیرندگان اط عا
اس

که در فرص

کافی را در رابطه با ن پبشزمینه ندارند؛ بدیهی
محدود ک س حضوری مدرس نمیتواند هم به سر-

فصلهای اصلی بپردازد و هم کاستی موجود در دانش پیشزمینهای
یادگیرندگان را جبران کند؛ بنابراین ،میتوان از فرص

مضاعفی که ک س

مجازی در اتتیار قرار میدهد در رفع این مشکل بهره برد.


در موزش و یادگیری دروسی که مشارک

یادگیرندگان در پیشبرد نها

نقش بسزایی دارند؛ در دروس عملی و حتی دروس نظری که بحث و
استدالل یادگیرندگان نقش مهمی در پیشبرد درس و افزایش توانش نها
دارد ،میتوان از تاالرهای گفتگویی که با هدف یادگیری مشارکتی طراحی
شده اس  ،استفاده کرد .برای مثال ،مدرس میتواند با طرح مسئله،


یادگیرندگان را به مشارک

دعو

کند.

در فضاهای موزشی که یادگیرندگان به لحاظ مؤلفههایی چون سطح
دانش ،اعتماد به نفس ،جنسی  ،سن و غیره با یکدیگر تفاو
بنابراین عدهای در اقلی

دارند و

هستند؛ این عوامل با توجه به رابط رودررو در

ک س حضوری میتوانند برتی یادگیرندگان را از تالامل بازدارد ،در حالی
بستری مناسب برای ایجاد تالاملی فراگیرتر مهیا کرد .البته ،در بسیاری
مواقع توفیق در این امر مشروط بر این اس

که مدرس بتواند با مدیری

مناسب ک س مجازی ،محیطی امن و بیدغدغه را برای یادگیرندگان به
وجود بیاورد.
بهع وه ،با توجه به امکانا
و نگهداری اط عا

سکّوهای یادگیری مانند «مودل» و قابلی

نها در ثب

مربوط به فالالی های اعضا در طول دورۀ موزش ،چنین
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که در ک س مجازی با توجه به اینکه نوع رابطه رودررو نیس  ،میتوان
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تلفیقی در بحث ارزشیابیِ فر یند یادگیری هم کمکرسان اس  .موضوع ارزشیابی
فر یند یادگیری در چنین سکوهایی میتواند زمینهای برای پژوهشهای تی باشد.
منابع
و احمدی ،غ ماللی؛ نخستینروحی ،ندا ( ،)1393بررسی تمایز یادگیری تلفیقی و
یادگیری سنّتی (چهره به چهره) در موزش ریاضی ،مجل روانشناسی مدرسه ،س ،3
ش  7 :2و .26
 -دالور ،سمیرا؛ قربانی ،محمد ( ،)1390نقش موزش مجازی در دیدگاه ت ق

دانشجویان از دیدگاه ت ق هیئ علمی دانشگاههای شهرستان بجنورد ،مجل
دانشگاهی یادگیری الکترونیکی ،س  ،6ش  17 :3و .27
 شهسواریاصفهانی ،سکینه؛ مصلینژاد ،لیلی و سبحانیان ،سالید ( ،)1389مقایستأثیر استفاده از دو روش موزش مجازی و سنّتی بر مهار های قابلی مدار
دانشجویان ،مجل پزشکی هرمزگان ،س  ،14ش  184 :3و 190
 کیا ،علیاصغر ( ،)1388نگاهی به موزش مجازی .کتاب ماه علو اجتماعی ،ش 82 :24و .89
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