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تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه یازدهم 

 شهرستان دلگان 
 

 2حوا جاللی فرد، 8اعظم غالمی

 

 88/81/31پذیرش:                                                                                    21/3/31دریافت:

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه یازدهم 

آماری تحقیق همه دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته علوم تجربی است. جامعه  8931-8931شهرستان دلگان سال تحصیلی 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.  18نفر بود که از میان آن ها دو کالس درس به تعداد مجموعاً  811این شهرستان و شامل 

تی نجام شد. گروه گواه به روش سنتحقیق به صورت شبه آزمایشی دارای پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش ا

و گروه آزمایش با روش مجازی تحت آموزش قرار گرفتند. میزان یادگیری با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی زیست شناسی 

که در  داد پژوهش نشان هایاز آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها داده محقق ساخته بررسی و برای تحلیل

رهای سطح دانش، درک مفهومی و قدرت تجزیه و تحلیل مفاهیم مبحث تولید مثل درس زیست شناسی ، میانگین نمره های متغی

پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش افزایش معنی داری یافته است، اما در گروه کنترل تغییر محسوسی مشاهده 

ه گرفت که مداخله آزمایشی موجب افزایش یادگیری مبحث تولید مثل درس به طور کلی می توان از این تحقیق نتیج نمی شود.

 زیست شناسی در گروه آزمایش شده است.

 .آموزش مجازی،  یادگیری، زیست شناسی، آموزش سنتیكلیدی:  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .Azam.Gholami@gmail.com، ن تهران، ایران، نویسنده مسئولفرهنگیاه نشگادا گروه زیست شناسی استادیار. 1 

    ن تهران، ایران.فرهنگیاه نشگاآموزش زیست شناسی، داشد ارشناسی رکا. 2 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 

 مقدمه

یک بانک اطالعاتی غنی در ذهن در دنیای پر شتاب علم آنچه از یک فرد پس اتمام تحصیالت انتظار می رود داشتن 

مهارت انتخاب اطالعات و داده ها در راستای هدفی معلوم ،نحوه به کارگیری اطالعات و روش از  نیست بلکه تشخیص نیازها،

روش های  .(8911)احدیان وهمکاران،  جمله مولفه های اصلی برنامه درسی و از مراحل مهم طراحی آموزشی محسوب می شود

لگوی پیش سازمان یافته معلم مدار است .شاگردان چندان اختیاری ندارند تعامل در کالس کم و محدود است سنتی تدریس ا

.در این روش دانش آموزان مطالب مختلف را در ذهن خود نگه می دارند و هنگام پرسش و پاسخ مطالب حفظ شده را بازگو 

س پ وز هر چه را به امانت به ذهن خود سپرده است هنگام آزمون،در این روش )مدل بانکی(، دانش آم می کنند .به عبارت دیگر،

 .(8911 ،می دهد )شکاری

بر  ها در رابطه با مفاهیم علمیپژوهش های صورت گرفته در آموزش علوم، نشان داده است که ایده ها و تفسیر یادگیرنده

آن مفاهیم که در کالس های درس مطرح می شوند، اساس تجربیات روزمره و در دنیای واقعی اغلب با مدل های علمی مربوط با 

ارد های درست علمی تاثیر منفی بگذآموز در تلفیق و درک ایدهتداخل دارند و این موضوع باعث می شود که بر توانایی دانش

 (.2111، شود )زکریاو گاهی باعث ایجاد کج فهمی در آنها می

آموزش با روش یادگیری دانش آموز مطابقت داشته باشد،یادگیری از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهند که اگر شیوه 

هم جهان فضایی )ف-طبق گفته گاردنر از میان روش های یادگیری موجود روش یادگیری دیداری دانش آموز بیشتر خواهد بود.

به این  د.برخوردار می باش از طریق چشم ها و بیان ایده ها به کمک ابزارها و هنرهای گرافیکی (در میان بقیه از اهمیت بخصوصی

یری توانایی تجسم و دستکاری ذهنی تصاویر در یادگ علت که زیست و شیمی با اجسام و فضای سه بعدی در ارتباط می باشند،

این یافته ها نیاز به یافتن روش آموزشی نوینی را که بتوان از طریق آن دانش آموزان درک  دانش آموزان بسیار موثر خواهد بود.

روشی که بتواند دانش آموزان را در رسیدن به ایده های  مشخص می کنند، تری را در رابطه با مفاهیم علمی کسب نمایند، عمیق

 (.8332، دقیق علمی کمک نماید)مک درموت

ی های آموزشهای آموزشی، استفاده از کامپیوترها در محیطها و تغییرات در شیوههای اخیر با گسترش فناوریدر دهه

بعنوان  های کامپیوتریسازیدهند که دستکاری های مجازی بخصوص استفاده از شبیهول شده است و تحقیقات نشان میمتدا

یادگیری  های شناختی و عاطفی داشته و منجر بهیک ابزار آموزشی و بکارگیری آنها در فرآیند آموزش، تأثیرمثبتی بر روی حوزه

 (. 2112، معنی دار می شوند)فنکلیستین

(در خصوص آموزش می گوید آموزش فعالیتی است که معلم برای اسان ساختن یادگیری طرح ریزی می 8911سیف)

کند و بین او یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد ،به زبان دیگر آموزش ،هرگونه فعالیت یا تدبیر از 

 رندگان است .پیش طرح ریزی شده با هدف آسان کردن یادگیری در یادگی

زیست شناسی یکی از دانش ها و معرفت های بشری است که بخش اعظم یافته های آن از راه مشاهده و اجرای آزمایش 

( در دهه های اخیر هیچ یک 8911، بدست می آید و مالک یا معیار درستی آنها انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است )داوودی

ت شناسی دچار تغییر نشده است .این تغییرها جنبه ی محتوایی آموزش زیست شناسی را در از موضوع های درسی به اندازه زیس

نمیگیرد بلکه آنچه توجه صاحب نظران را به خود معطوف داشته ،این است که چگونه می توان دانش آموزان را به کونه ای 

اهند شد داشته باشند و بتوانند به حل مسایل و آموزش داد که توانایی مواجه با مشکالت جدیدی که در آینده با آن روبرو خو

 (.8932، مشکالت بپردازند)امانی طهرانی
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نحوه ی انتخاب محتوا و شیوه های تدریس نیز روز به روز مهم  هر چه مدرسه و برنامه های آن اهمیت بیشتری پیدا کرد،

م برنامه درسی و تربیت و آموزش برای تنظی تر وتعیین کننده تر و سبب بروز کشمکش میان زیست شناسان و متخصصان تعلیم

ی تواند تعیین نیازها و مشخص کردن مسیر محتوای آموزش زیست شناسی شد.گاهی زیست شناسان با این استدالل که کسی می

وضیح تجستند و گاه متخصصان تعلیم وتربیت با این  در این منازعه علمی برتری می را انجام دهد که خود این راه را رفته باشد،

خط مشی آموزشی را تعیین  ،که شیوه بیان هر مطلب مستقل از نوع علم آن و فقط در حیطه تخصص آموزش دهندگان است

( به این ترتیب نیاز به یک حوزه جدید و بین رشته ای بنام آموزش زیست شناسی برای حل این مشکل 8،2112کردند )کارنیمی

وزش زیست شناسی از یک طرف به زیست شناسان و از طرف دیگر به تخصص احساس شد .حوزه معرفتی و بین رشته ای آم

شدن آموزش نظر دارد .مسعولیت مهم متخصصان و پژوهشگران آموزش زیست شناسی ،مطالعه در مورد چگونگی دستیابی به 

 دانش زیست شناسی فراگیرندگان است.

ونیکی خواندن و نوشتن نیست،بلکه به مفهوم سواد الکتردر آستانه قرن بیست و یک میالدی ،سواد دیگر به معنی توانایی 

،و به عبارتی ،توانایی استفاده از رسانه الکترونیکی ،به ویژه اینترنت است و مولفه های دیگری را هم در بر می گیرد .همین امر 

 گر تنها درجه تحصیالتسبب تغییر بنیادین نظام های آموزشی در سطح جهان شده است.در قرن تازه ،اندازه اطالعات هم دی

 28دانشگاهی سنجیده نمی شود.فارغ التحصیالن دانشگاه ناچارند اطالعات و دانش خود را دائما به روز کنند .به این ترتیب ،قرن 

به سمتی می رود که اکثر مشاغل به سواد،دانش و مهارت های جدید ،از جمله توانایی کار با رایانه و شبکه های اینترنتی ،نیاز 

( مفهوم سواد در 2111رند. ورود به این عرصه آموزش ها و فرهنگ وتفکر جدیدی را می طلبد )برنسفورد ،براون، کوکینگ، دا

به معنی داشتن استقالل در یادگیری ،خالقیت،مهارت تجزیه و تحلیل ،تفکر انتقادی و تصمیم گیری مبتنی بر اطالعات و  28قرن 

ل با دیگران است .در نتیجه ،هدف سیاست های آموزشی در بیشتر کشورهای دنیا ،از جمله آگاهی و توان برقراری ارتباط و تعام

اتحادیه اروپا امریکا ،مالزی ،سنگاپور و بسیاری از کشورهای آسیا ،تقویت آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات وابسته به 

واره ای با توجه به اهداف ملی و بنیان های اقتصادی رایانه ،تلفن همراه ،اشکال مختلف ارتباطات شبکه های مخابراتی و ماه

 (2119اجتماعی و فرهنگی آنها خواهد بود)یونسکو،

کاربرد فناوری های اطالعاتی و ارتباطات در نظام های آموزشی موجب می شود که تغییرات یاد شده را به سهولت بیشتری 

از پدیده های  یادگیری الکترونیکی یکی یادگیری الکترونیکی است.بتوان پذیرا شد.یکی از کاربرد های فناوری های یاد شده 

دنیای مدرن است که در عصر اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته و در تاریخچه کوتاه مدت خود از 

از  بسیاری از فعالیت های یادگیری برخط، .(8912آندرسون ،و سرعت گسترش قابل مالحظه ای برخوردار بوده است )گریسون

(. در دنیای امروز،آموزش 2111جمله تعامل با دیگر یادگیرندگان ،می توانند برای ارتقا ی یادگیری شناختی به کار روند)بروور،

 (.2113و یادگیری با کمک وب به تدریج در حال جایگزین شدن به جای روش های آموزش و یادگیری سنتی است )تانیلی ،

( معتقدند که آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی در یک تعریف وسیع شامل هر گونه 2119هورتون و هورتون )

ه تحوالت در واقع یادگیری الکترونیکی زاییده چرخ استفاده از فناوری های وب و اینترنت به منظور خلق تجربیات یادگیری است.

به مفهوم واقعی آن است. آموزش الکترونیکی تمام فعالیت های آموزشی از طریق وسایل سریع و رو به گسترش فناوری های نوین 

امروزه ،آموزش الکترویکی اصطالحی است که هنگام استفاده از فناوری اینترنت در امر آموزش به  الکتریکی را شامل می شود.

ای از این روش آموزش می تواند مجموعه ه است.کار می رود و با فراهم آوردن تجربیات مختلف از تازه ترین اطالعات همرا

                                                           
1. kearney 
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در جایگاه های مختلف  این واژه، شبیه سازی، همکاری دیجیتالی، مثال کالس های مجازی، روش های آموزشی را گرد هم آورد،

محور  زش شبکه،کاربردهای متفاوتی دارد و به همین دلیل تعدادزیادی فرآیند ها و کاربردها را از جمله آموزش رایانه محور آمو

 .(8919همکاران،  شامل می شود )عسگرپور، ،آموزش تحت شبکه و..... را

ابتدایی ترین و درعین حال یکی از مهم ترین عوامل موثر در توسعه اموزش های مجازی فرهنگ سازی و ارائه اطالعات 

نوز ن هآر چندانی نیست و دستاوردهای موزش الکترونیکی دارای عمآ در ارتباط با دست اوردها و چالش های این مقوله است.

موزش آاید از طرف دیگر نب ملموس نمی باشد. بنابراین بسیاری از دست اندر کاران اموزش به دیده شک وتردید به ان می نگرند.

وبی خالکترونیکی را چنان ایده ال فرض کرد که ان را مشکل گشای تمام مسایل اموزشی دانست زیرا این روش با تمام امکانات 

با کالس  ن است کهآکه برای انتقال دانش در بر دارد در زمینه پرورش و ارتباط رو در روی معلم ویادگیرنده بسیار ناتوان تر از 

های حضوری مقایسه شود. اطالع رسانی می تواند ارزش های الکترونیکی را برای مخاطبین روشن نماید و در نتیجه زمینه های 

 (.8932 ،سوی ان را فراهم نماید)عزیزی فرفرهنگی برای رویکرد به 

سبب وقوع تغییرات گسترده و ژرف در همه جنبه های زندگی بشر شده  گسترش روز افزون فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی،

رشد اقع با در و نظام های آموزشی یکی از نهاد هایی هستند که به گونه ای اساسی در مسیر این تغییرات قرار گرفته اند. است.

تصادی و اق پویا، تعاملی، شبکه وب به یک رسانه یاد گیری و آموزشی قدرتمند، سرعت اینترنت و فناوری های دیجیتال،

ا بدل اقتصادی و دموکراتیک در سطح دنی پویا، تعاملی، دموکراتیک در سطح وب به یک رسانه یادگیری و آموزشی قدرتمند،

ای توسعه آموزش و حرفه آموزی بر اساس تقاضای روز افزون یادگیرنده ها است اینترنت فراهم آورنده فرصتی بر شده است.

شرکت ها و آژانس های دولتی و غیر دولتی در سراسر دنیا بطور فزاینده در حال استفاده از اینترنت و  .موسسه های آموزشی،

 .(2113فناوری های دیجیتال برای انتقال آموزش و حرفه آموزی هستند)یزدانی،

ش های مجازی روش موثری برای آموزش انسان هاست که با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموز

آموز با ترکیبی از محتوای دیجیتالی ،بستر ارتباطی مطمعن و کارآمدی را فراهم می کند که آموزش پژوهان بتوانند در هر کجا 

موزشی نوآورانه و خالق برای آموزش خود بهره گیری نمایند)قاضی زاده از این بسترآ که هستند و در زمان که مایل باشند،

 .(811:8911فرد،

ی دهد تحقیقات نشان م آقای دکتر علی اکبر جاللی یکی از کارشناسان حوزه فناوری اطالعات در همایشی اعالم کردند،

درصد زمان کمتری مصرف می  21و  درصد آموختن بیشتر می گردد 91که با به کار گیری آموزش های الکترونیکی حدود 

 .(8912درصد هزینه ها کاهش می یابد و از نظر صرفه اقتصادی بهره وری مناسبی دارد)جاللی، 91شود و حدود 

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

مجموع، میزان پیشرفت تحصیلی که انگیزه پیشرفت عوامل موثر در آن است، یکی از معیارهای در روان شناسی تربیتی باشد. در 

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

دیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان است. با در نظام آموزش و پرورش است. یکی از این عوامل، روش های آموزشی معلم و 

توجه به این که یکی از عوامل موفقیت هر نظام آموزشی، روش تدریس معلم است و اخیرا برای تدریس درس زیست شناسی 

ه همچنین اهمیت اینترنت ب .(8939، تاکید زیادی بر استفاده از روش های فعال مانند مبتنی بر وب و مشارکتی می شود )عاشوری

عنوان یکی از مهم ترین نوآوری ها که در تمامی جنبه های زندگی انسان رسوخ کرده است، این فناوری به عنوان یک مسئله 

اساسی در زمینه آموزش محسوب می شود چرا که می تواند به عنوان وسیله ای هدایت کننده در امر تدریس و یادگیری برای 

 (.2113فراگیران و معلمین باشد)تان یلی،



 ...تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی ____________________________________________________________

 

در نهایت با توجه به توانایی های بالقوه و انکارناپذیر شبیه سازی های کامپیوتری و آموزش مجازی به نظر می آید که 

بکارگیری این ابزار در تدریس مفاهیم زیست شناسی به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین مفاهیم در تمام حوزه های آموزشی 

ایست به دنبال شیوه های جدید و کارآمدی باشیم تا از آن طریق بتوان با بکارگیری اصولی ،بسیار مفید و سود مند می باشد و می ب

و به جای فن آوری های نوین آموزشی بخصوص شبیه سازی های کامپیوتری ،بیشترین تاثیر مثبت را بر روی حوزه های شناختی 

 و عاطفی یادگیرنده بگذاریم .

می توان مباحث مختلف و متعددی را عنوان کرد ،برای مثال پارادایمی وجود در مورد نقش عامل زمان در برنامه درسی 

دارد که بحث آن در باره طبیعت آموزش و طبیعت فراگیری انسان است ،بر اساس این پارادایم ،یادگیری همیشه نیاز به فرصت 

 و پی در پی ارائه کند با طبیعت و ذاتکافی دارد و آموزشی که به سرعت انجام شود و جدول زمانی که دروس را با سرعت زیاد 

(. در طرح تدوین سند ملی آموزش وپرورش ایران نیز آمده است که 8911یادگیری و آموزش تضاد و تناقض دارد )مرتضوی 

تربیت امری تدریجی و پیوسته است ،که طی مراحل زمانی رخ می دهد. از این رو، باید در جریان تربیت اهداف و برنامه ها بطور 

تدریجی و مرحله ای معین شوند و طی حرکتی پیوسته تحقق یابند. جریان تربیت امری مستمر در طول زندگی افراد است و هیچ 

نباید آنرا به یک دوره ی زندگی و در محیطی خاص محدود  گاه نباید در حیاط فردی و اجتماعی مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین،

 (. 8911کرد )صادق زاده ،

گفت در تعیین هدف ها و به تبع آن سایر عناصر برنامه درسی، ضروری است به نیازهای آتی شاگردان توجه شود  می توان

(. برنامه ریزی درسی ظرفیتی به وسعت 8913تا آنان با عبور از واقعیت های زندگی خود رو به سوی آینده داشته باشند )صادقیان ،

وز تا ظرفیتی با محدوده تصمیمات خاص به وسیله معلم درباره یک پروژه خاص وسیع ترین تصمیمات برای میلیون ها دانش آم

برای یک کالس خاص و یا یک دانش آموز خاص را داراست. واضح است که مدرسه بدون نوعی برنامه که به دانش آموزان 

از  مجموعه ای از پیش تعیین شدهعرضه کند نمی تواند عمل کند هر آنچه که مفهوم برنامه درسی باشد ،چه آن برنامه به عنوان 

موانع آموزشی باشد که دانش آموزان بایستی بر آنها فائق آیند یا طیفی از تجربیاتی که کودک در مدرسه فرا خواهد 

گرفت،مدرسه به عنوان موسسه ای است که ماموریتش تنظیم مجموعه ای از اهداف یا دستورالعمل ها ،فعالیت ها ،برنامه ها و 

(. با این توصیف ،طرح یک 92:8919که مشارکت شاگردان در وظایف شان و تحصیل را فراهم می سازد )فردانش ، ابزاری است

برنامه درسی تحت تاثیر تصمیمات متنوعی است که این تصمیمات دامنه ای از انواع تصمیمات خیلی خاص تا تصمیمات کلی با 

 اشت.جهت گیری های زمانی آینده و اکنون را در بر خواهند د

با توجه به نکات ذکر شده، تبدیل دانش آموز به یادگیرنده ای فعال، یک ضرورت انکار ناپذیر است. برای رسیدن به این 

هدف داشتن اطالعات پایه و کافی نیز، میل و عالقه به یادگرفتن و دانستن راه و روش یادگیری از شرایط اصلی است. از آنجا که 

یم و اطالعاتی را که در دوران تحصیل به او منتقل می شود، فراموش می کندباید سعی کنیم دانش آموز حجم زیادی از مفاه

عالوه بر ارائه مفاهیم و دانش ها راهی به او نشان دهیم که بتواند بدنبال معرفت و کسب دانش مورد نیاز برود. بر همین اساس 

زش مجازی و مبتنی بر وب باعث یادگیری بهتر زیست پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا آمو

 شناسی و پایداری آن در مبحث تولید مثل در پایه یازدهم است یا خیر؟
 

 فرضیه اصلی پژوهش : 

موجب یادگیری بیشتر درس زیست شناسی دانش آموزان نسبت به روش تدریس  ،استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب

 سنتی می شود.



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 

 فرعی تحقیقفرضیه های 

 آموزش مجازی موجب درک مفهومی دانش آموزان می شود.  (8

 آموزش مجازی موجب توانمندی در تجزیه و تحلیل دانش آموزان می شود. (2

 

 روش پژوهش

 از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهپژوهش  این

نفر می باشد. تعداد نمونه آماری در  811به تعداد  8931-8931دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان در سال تحصیلی 

نفر می باشد که در دو گروه آزمایش و گواه مورد سنجش قرار گرفتند. در روش پژوهش یک کالس برای  18این مطالعه 

کالس برای روش تدریس سنتی )گروه گواه(تعیین شدند. پس از مشخص  تدریس به صورت مجازی )گروه آزمایش (و یک

شدن دو گروه ،پیش آزمونی از مبحث تولید مثل بر اساس مهارت های مورد نظر )سطح دانش، درک مفهومی و تجزیه و تحلیل 

 ی وجود نداشت.(به عمل آمد که نمرات به دست آمده از دو گروه تقریبا یکسان بوده و بین آن ها اختالف معنی دار

روش تدریس در گروه گواه: با استفاده از روش سخنرانی و در مدت یک ماه )چهار هفته  -

دقیقه ای( انجام شد و تنها منبع درسی مورد استفاده محتوای مبحث تولید مثل از کتاب  31جلسه  1تحصیلی معادل 

 درسی زیست شناسی پایه یازدهم بود. 

افزارهای آماده شده در مورد محتوای مبحث فوق در  روش تدریس در گروه آزمایش: نرم -

اختیار دانش آموزان  قرار گرفت و مدت یک ماه به آنها فرصت داده شد تا ببینند. ذر طول این دوره دانش آموزان 

 می توانستند سواالت یا اشکاالت خود را از طریق گروه تلگرام یا ایمیل از معلم راهنما بپرسند و پاسخ یا راهنمایی

های الزم در مورد استفاده صحیح از نرم افزار و یا سایت های معتبر علمی در مورد مبحث در حال آموزش را 

 دریافت کنند.

پس از یک ماه پس آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا شد و نتایج پس آزمون دانش آموزان تحت آموزش به صورت 

 مجازی با گروه گواه مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت.

 

 ار گرد آوری داده ها)اطالعات(ابز

از این ابزار اندازه گیری برای ارزیابی و سنجش میزان تسلط فرد بر محتوای درسی و آموخته های وی در هر یک از شیوه  

های تدریس استفاده شد. آزمون پیشرفت تحصیلی زیست شناسی را محقق بر اساس دانش و مهارت های مورد نظر در اهداف 

سی و با نظر متخصصان طراحی کرده است. این ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد آموزش زیست شنا

و از طریق نتایج به دست آمده ،مقایسه های الزم بین دو شیوه تدریس مورد نظر در تحقیق به عمل آمد. داده های مورد نیاز جهت 

اندازه گیری به دست آمده است که در ادامه به تشریح روش ساخت و استفاده آزمودن فرضیه های پژوهش با استفاده از این ابزار 

 این ابزار پرداخته می شود:

سؤال برای اندازه گیری مهارت های  11برای تهیه پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی زیست شناسی محقق ساخته، ابتدا 

رفته ی شهرستان دلگان، این سؤاالت مورد بررسی قرار گزیست شناسی تهیه شد. سپس با کمک چهار نفر از دبیران زیست شناس

و از نظر شکل ظاهری و منطبق بودن مهارت های پژوهش، اصالح و تعدادی از این سواالت حذف شد. سپس سؤاالت توسط دو 

د و شنفر از متخصصان آموزش زیست شناسی که با نحوه آموزش مجازی آشنایی داشتند مورد بررسی و با نظر آنان ویرایش 
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سؤال نهایی توسط دو نفر از اساتید زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان نیز مورد تأیید قرار دادند. در ادامه سؤاالت  21سرانجام تعداد 

نفری از دانش آموزان پایه یازدهم اجرا و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سؤاالتی که در  19موجود روی یک نمونه 

پایینی از نظر ضریب دشواری قرار داشتند و یا از ضریب تمیز مناسبی برخوردارنبودند از نظر تناسب با سطح درک دامنه ی باال یا 

 دانش آموزان نیز اصالح شدند. پس از آن سواالت نهایی شده روی نمونه اصلی اجرا گردید.

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها )اطالعات(

استفاده  spssتحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این

 شده است :

 روش های آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و درصد نمودار ستونی، میانگین و انحراف معیار  - 8

 اسمیرنوف، تی مستقل، تی زوجی)همبسته( و تحلیل -آمار استنباطی شامل آزمون لون ،کواموگروف  - 2

 (ANCOVAکواریانس یک متغییره آنکوا)

 
 دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی زیست شناسیدرس یادگیری  های مرکزی و پراکندگی میزان : شاخص8جدول 

 تعداد گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/8 12/89 29/2 23/82 92 تدریس سنتیروش 

 23/2 22/81 12/2 11/88 21 روش آموزش مجازی مبتنی بر وب

 

دانش آموزان در دو گروه روش  زیست شناسیدرس   دهد بین میانگین نمراتهمانطور که نتایج جدول باال نشان می

 شود. ( تفاوت چندانی مشاهده نمی 11/88( و گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب ) 23/82تدریس سنتی )

( و گروه روش تدریس  12/89دانش آموزان در دو گروه روش تدریس سنتی ) زیست شناسیدرس   اما در میانگین نمرات

( تفاوت آشکاری مشاهده می شود . که این تفاوت به نفع گروه آموزش مجازی مبتنی بر  22/81آموزش مجازی مبتنی بر وب )

 آموزان در تدریس به روش آموزش مجازی مبتنی بر وب می باشد.دانش زیست شناسیدرس یادگیری وب در افزایش 

 

  

 
 

 دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه زیست شناسیدرس   : مقایسه میانگین نمرات 8نمودار 
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 در حیطه درک و فهم دانش آموزان در دو گروه آزماش و گواه  زیست شناسیدرس یادگیری  های مرکزی و پراکندگی میزان : شاخص 2جدول 

 تعداد گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 38/1 32/1 11/8 11/1 92 روش تدریس سنتی

 2/8 11/1 32/8 12/1 21 روش آموزش مجازی مبتنی بر وب

 

در حیطه درک و فهم دانش آموزان در دو  زیست شناسیدرس   دهد میانگین نمراتنشان می 2همانطور که نتایج جدول 

 شود. ( تفاوت چندانی مشاهده نمی 12/1( و گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب ) 11/1گروه روش تدریس سنتی )

(  32/1در حیطه درک و فهم دانش آموزان در دو گروه روش تدریس سنتی ) زیست شناسیدرس   اما در میانگین نمرات

( تفاوت آشکاری مشاهده می شود . که این تفاوت به نفع گروه  11/1تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب )و گروه روش 

در حیطه درک و فهم دانش آموزان در روش تدریس   زیست شناسیدرس یادگیری  آموزش مجازی مبتنی بر وب در افزایش 

 به صورت آموزش مجازی مبتنی بر وب است. 

 

 

 
 در حیطه درک و فهم دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه زیست شناسیدرس یادگیری  : مقایسه میانگین  2نمودار 

 
 

 در حیطه تجزیه و تحلیل دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه  زیست شناسیدرس یادگیری  های مرکزی و پراکندگی میزان : شاخص 9جدول 

 تعداد گروه
 آزمونپس  پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 29/8 11/1 22/8 21/2 92 روش تدریس سنتی

 93/8 22/1 81/8 82/2 21 روش آموزش مجازی مبتنی بر وب

 

در حیطه تجزیه و تحلیل دانش آموزان در  زیست شناسیدرس   دهد میانگین نمراتنشان می 9همانطور که نتایج جدول 

( تفاوت چندانی مشاهده  82/2( و گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب ) 21/2دو گروه روش تدریس سنتی )

 شود. نمی

 11/1در حیطه تجزیه و تحلیل دانش آموزان در دو گروه روش تدریس سنتی ) زیست شناسیدرس   اما در میانگین نمرات

( تفاوت آشکاری مشاهده می شود. که این تفاوت به نفع گروه  22/1روه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب )( و گ

در حیطه تجزیه و تحلیل دانش آموزان در روش تدریس  زیست شناسیدرس یادگیری  آموزش مجازی مبتنی بر وب در افزایش 

 به صورت آموزش مجازی مبتنی بر وب است. 
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 ...تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی ____________________________________________________________

 

 

 
 

 در حیطه تجزیه و تحلیل دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه زیست شناسیدرس یادگیری  : مقایسه میانگین  9نمودار 
 

 های پژوهش : یافته های مربوط به فرضیه 
 

 

 اسمیرنوف )برای بررسی مفروضه نرمال بودن ( –: نتایج کولموگروف  2جدول 
 

 آزمون ها                                                  

 متغیر های پژوهش

 اسمیرنوف )بررسی مفروضه نرمال بودن( –آزمون کولموگروف 

Z نتیجه آزمون سطح معنی داری 

 میزان یادگیری درس زیست شناسی

 21/1 11/8 پیش
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

 92/1 391/1 پس
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

 میزان یادگیری درس زیست شناسی )درک و فهم(

 21/1 11/8 پیش
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

 11/1 92/8 پس
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

 میزان یادگیری درس 

 زیست شناسی )تجزیه و تحلیل(

 111/1 91/8 پیش
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

 111/1 21/8 پس
0Hقبول 

 ) نرمال ( 

متغیر دارای توزیع نرمال است   
:H

متغیر دارای توزیع نرمال نیست                           
:1H

 

معنادار نیست.  12/1بدست آمده  برای متغیرهای پژوهش در سطح  zدهد با تأکید بر نشان می 2همانطور که نتایج جدول 

 های مرتبط با فرضیه های پژوهش نرمال است. توان به این نتیجه رسید که توزیع دادهپس می
 

 )درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه زیست شناسی: نتایج آزمون لون )برای پیش فرض برابری واریانس( در میزان یادگیری درس  2جدول 

 آزمون ها

 متغیر های پژوهش

 آزمون لـــون

 ) برابرس واریانس ها (

F 
درجه 

 آزادی اول

درجه 

 آزادی دوم

سطح معنی 

 داری

 نتیجه

 آزمون

 میزان یادگیری درس

 زیست شناسی

 )همگنی واریانس ها (0Hقبول  21/1 23 8 83/8 پیش

 )همگنی واریانس ها (0Hقبول  82/1 23 8 13/2 پس

 میزان یادگیری

 )درک و فهم(

 )همگنی واریانس ها (0Hقبول  18/1 23 8 892/1 پیش

 )همگنی واریانس ها (0Hقبول  111/1 23 8 191/9 پس

 میزان یادگیری

 )تجزیه و تحلیل(

 )همگنی واریانس ها (0Hقبول  11/1 23 8 132/1 پیش

0Hقبول  98/1 23 8 122/8 پس
 )همگنی واریانس ها (

متغیر دارای تساوی واریانس است 
:H

متغیر دارای تساوی واریانس نیست            
:1H
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معنادار  12/1آزمون لِوین ) تساوی واریانس ها ( همه متغیر ها در سطح  Fدهد مقدارنشان می 2همانطور که نتایج جدول 

نمی باشد. لذا فرص صفر رد نمی شود و آزمون معنادار  نمی باشد و تفاوت معنی داری بین واریانس های میزان یادگیری درس 

مجازی مبتنی بر وب و روش  )درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش زیست شناسی

 تدریس سنتی در پیش آزمون و پس آزمون  دیده نمی شود.
 

)درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش  زیست شناسی: آزمون تی مستقل برای بررسی یکنواختی ) همسانی ( در نمرات پیش آزمون میزان یادگیری درس  1جدول

 ی بر وب و روش تدریس سنتیآموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتن

 

 آزمون تی مستقل

 )یکنواختی یا همسانی در پیش آزمون (
 tنتیجه آزمون 

اختالف              

 میانگین
 سطح معناداری درجه آزدی tآزمون 

 یکـنواخـتی در پیش آزمون 21/1 23 111/1 229/1 یادگیری  زیست شناسی

 یکـنواخـتی در پیش آزمون 32/1 23 119/1 192/1 میزان یادگیری )درک و فهم(

 یکـنواخـتی در پیش آزمون 89/1 23 28/8 1221/1 میزان یادگیری )تجزیه و تحلیل(

 

10  
  

:H
        

10  
  

:1H
 

ک و )در زیست شناسیدهد،  آزمون تی مستقل  بین میانگین نمرات یادگیری درس نشان می 1همانطور که نتایج جدول 

فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در پیش آزمون دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی 

 معنادار نمی باشد. لذا فرص صفر رد نمی شود و آزمون معنادار نمی باشد . 12/1در سطح خطای 

)درک و فهم  زیست شناسینمرات میزان یادگیری درس پس به این نتیجه می رسیم که فرض یکنواختی دو گروه تأیید و  

، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در پیش آزمون دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی در 

 باشند .   ارا میشرایط اولیه یکسان وارد تحقیق  شده اند و شرایط الزم را برای انجام آزمون های میانگین با واریانس های برابر د
 

)درک و  ناسیزیست شنتایج آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت میانگین ) تأثیر روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب( بر میزان یادگیری درس  : 1جدول 

 فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در پیش آزمون  و پس آزمون روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب

 گروه
تعدا

 د
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

اختالف 

 هامیانگین

درجه 

 آزادی
 tآزمون 

سطح 

 معناداری

نتیج

 ه آزمون

 زیست شناسی
 12/2 11/88 21 آزمونپیش

21/2- 21 **29/88- 118/1 
رد 

0H
 23/2 22/81 21 پس آزمون 

 )درک و فهم(
 32/8 12/1 21 آزمونپیش

82/8- 21 **12/9- 112/1 
رد 

0H
 

 2/8 11/1 21 پس آزمون

)تجزیه و 

 تحلیل(

 81/8 82/2 21 آزمونپیش
22/9- 21 **13/82- 118/1 

رد 

0H
 

 93/8 22/1 21 پس آزمون

10  
  

:H
            

10  
  

:1H
 

درک ) زیست شناسیمحاسبه شـده برای تفاوت میانگیـن میزان یادگیری درس  tدهد چون آزمون نشان می  1نتایج جدول  

و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در پیش آزمون  و پس آزمون روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب در سطح 

 باشد .شود و آزمون معنادار میمعنادار است، لذا فرض صفر رد می 12/1معناداری 

)درک و فهم ، تجزیه و  زیست شناسیبین میانگین میزان یادگیری درس  %32توان چنین نتیجه گرفت که با اطمینان می 

تحلیل ( دانش آموزان در پیش آزمون  و پس آزمون روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب تفاوت معناداری وجود داشته 

 است .



 ...تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی ____________________________________________________________

 

یریم که گاز معناداری تفاوت بین نمرات پیش آزمون  و پس آزمون روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب نتیجه می

تحلیل  )درک و فهم ، تجزیه و زیست شناسیدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب بر افزایش میزان یادگیری درس تأثیر روش ت

)درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان  زیست شناسی( دانش آموزان مؤثر واقع شده است و باعث افزایش میزان درس 

  در بعد از روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب شده است .

 

استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب موجب یادگیری بیشتر درس زیست شناسی دانش آموزان فرضیه اصلی پژوهش : 

 نسبت به روش تدریس سنتی می شود.

 
دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی  زیست شناسی( میزان یادگیری درس  ANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا )  1جدول 

 مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی

 
 مجموع

 مجذورات
 توان آزمون Eta2 معناداری سطح F نآزمو مجذورات میانگین آزادی درجه

 8/111 1291/ 1181/ 22/128** 892/323 2 213/383 همگونی شیب رگرسیونی

 8/111 2821/ 1181/ 21/318** 31/211 8 31/211 اثر پیش آزمون

 8/111 2111/ 1181/ 12/912** 831/319 8 831/319 بین گـروهی

     2/219 21 893/918 خطا

 کل
89988/11

1 
18      

 12/1و  * معناداری در سطح   18/1** معناداری در سطح 

  128/22مربوط به بررسی همگونی شیب رگرسیون برابر با  Fمالحظه می شود در سطر اول  مقدار   1چنانکه در جدول 

معنی دار است. این نشان می دهد پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیونی )تعامل بین متغیر  12/1که از لحاظ آماری در سطح 

 پیش آزمون و مستقل ( رعایت نشده است.

دانش آموزان در دو گروه روش  زیست شناسی میزان یادگیری درس  Fچنانکه در جدول باال مالحظه می شود، مقدار 

که از لحاظ آماری   318/21تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی مربوط به ردیف اثر پیش آزمون برابر با 

ود جمعنی دار است. این نشان می دهد اگر در میانگین ها تعدیلی صورت نگیرد نیز بین آنها تفاوت معنی داری و 12/1در سطح 

دارد. یعنی تفاوت میانگین ها هم با تعدیل و هم بی تعدیل معنی دار است. پس یکی دیگر از پیش فرض ها که همبستگی متغیر 

 کنترلی)پیش آزمون ( و متغیر مستقل بوده، رعایت شده است.

معنی دار  یز تفاوتهمچنین وقتی اثر تفاوت پیش آزمون برداشته می شود و میانگین ها تعدیل می شوند در پس آزمون ن

است که از نظر آماری معنی دار   912/12در بین گروهی باکنترل پیش آزمون برابر  F دیده می شود و به تعادل می رسند. مقدار 

 می باشد. 

دانش آموزان در پس آزمون روش تدریس آموزش  زیست شناسیبه عبارتی بین میانگین نمرات میزان یادگیری درس 

( تفاوت معناداری وجود داردکه این تفاوت به نفع  12/89( و در پس آزمون روش تدریس سنتی ) 22/81ب )مجازی مبتنی بر و

دانش آموزان بعد از روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب  زیست شناسیگروه آزمایش در افزایش میزان یادگیری درس 

 (. p >12/1وسطح معنی داری    F=  912/12می باشد. مرحله پس آزمون 

که مربوط به بررسی فرضیه پژوهش و مقایسه بین گروه ها در پس آزمون می باشد  1 مشاهده داده های ردیف سوم جدول

رسیده است به عبارتی با برداشتن تأثیر پیش  211/1نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون در مرحله پس آزمون مجذور اتا به 

اوتهای فردی در پس آزمون مربوط به تأثیر روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر درصد از تف 23آزمون از نمرات پس آزمون 

به دست آمده است، یعنی احتمال  11/8وب )به کارگیری و تأثیر متغیر مستقل( و تفاوت بین آنها است. توان آماری نیز برابر با 

 م (.اینکه فرضیه صفر اشتباها تأیید شده باشد در حدود صفر می باشد)خطای نوع دو
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دانش آموزان مؤثر واقع شده  زیست شناسییعنی روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب بر میزان یادگیری درس 

دانش آموزان بعد از روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب شده  زیست شناسیدرس یادگیری  است و باعث افزایش میزان 

درس ادگیری  یوب توانسته تأثیر قابل قبولی در افزایش میزان  است. به عبارت دیگر روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر

دانش آموزان نسبت به روش تدرس سنتی در بر داشته باشد. پس فرضیه اصلی پژوهش )استفاده از آموزش مجازی  زیست شناسی

 شود.یـد مییمبتنی بر وب موجب یادگیری بیشتر درس زیست شناسی دانش آموزان نسبت به روش تدریس سنتی می شود( تأ
 

)درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش  زیست شناسی(  روی نمرات میزان یادگیری درس  MANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره مانکوا ) 3جدول 

 آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی

 F آزمون مقدار آزمون نام
 درجه

 فرضیه آزادی

 درجه

 خطا آزادی

 سطح

 معناداری
Eta2 

توان 

 آزمون

 8/111 1921/ 1181/ 21/111 2/111 21/112** 1921/ پیالیی اثر

 8/111 1921/ 1181/ 21/111 2/111 21/112** 9121/ ویلکز المبدای آزمون

 8/111 1921/ 1181/ 21/111 2/111 21/112** 8/193 هلتینگ اثر آزمون

 8/111 1921/ 1181/ 21/111 2/111 21/112** 8/193 روی ریشه بزرگترین آزمون

 12/1و  * معناداری در سطح   18/1** معناداری در سطح 

معنادار می باشد و بیانگر آن  12/1ها در سطح داری همه آزمونشود سطوح معنیمشاهده می 3همانطور که در جدول 

 )درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( زیست شناسیها از نظر حداقل یکی از نمرات میزان یادگیری درس است که میانگین آزمون

 مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی تفاوت معناداری وجود دارد.دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی 

تفاوت معناداری را میان نمرات  F= 112/21و  آزمون   912/1قابل ذکر است که آزمون المبدای ویلکز با مقداری برابر  

)درک و فهم ، تجزیه و تحلیل ( دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی  زیست شناسیمیزان یادگیری درس 

 دهد. پس فرضیه پژوهش مورد تأیید است . نشان می 1/ 12مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی در سطح معناداری 

نش آموزان در دو ( دا )درک و فهم ، تجزیه و تحلیل زیست شناسیبرای بررسی بیشتر بین میانگین میزان یادگیری درس 

گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی از آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره آنکوا در متن 

مانکوا استفاده شده است مراجعه می کنیم . که در جداول زیر گزارش شده است . بدلیل راحتی تفسیر و بیان نتایج جدول تحلیل 

(  در متن مانکوا که به صورت کلی بود را به تفکیک برای هر فرضیه جدا کرده و ANCOVAآنکوا) کواریانس تک متغیره

 در ذیل به تفسیر و بیان آن خواهیم پرداخت.
 

استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب موجب درک مفهومی بیشتر درس زیست شناسی بررسی فرضیه اول پژوهش : 

 تی می شود.دانش آموزان نسبت به روش تدریس سن
 

 ( برای درک مفهومی ANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا ) 81جدول 

 
 مجموع

 مجذورات

درج

 آزادی ه

 میانگین

 مجذورات
 F نآزمو

 سطح

 معناداری
Eta2 توان آزمون 

 1211/ 8911/ 1811/ 2/298* 2/123 2 88/281 همگونی شیب رگرسیونی

 8291/ 1821/ 9121/ 1881/ 8/191 8 8/191 اثر پیش آزمون

 3111/ 8191/ 1121/ 88/829** 82/291 8 82/291 بین گـروهی

     8/211 21 12/323 خطا

      11 811/111 کل
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مربوط به بررسی همگونی شیب رگرسیون برابر با  Fمالحظه می شود در سطر اول  مقدار   81همانطور که در جدول 

معنی دار است. این نشان می دهد پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیونی )تعامل  12/1که از لحاظ آماری در سطح   298/2

رس میزان درک مفهومی د  Fبین متغیر پیش آزمون و مستقل ( رعایت نشده است. چنانکه در جدول باال مالحظه می شود، مقدار 

دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی مربوط به ردیف اثر  زیست شناسی

معنی دار نیست. این نشان می دهد اگر در میانگین ها تعدیلی  12/1که از لحاظ آماری در سطح   188/1پیش آزمون برابر با 

یعنی تفاوت  .ندارد. اما وقتی تعدیل صورت می گیرد این تفاوت معنی دار است صورت نگیرد بین آنها تفاوت معنی دار وجود

میانگین ها تنها با تعدیل معنی دار است. اگر چه یکی دیگر از پیش فرض ها که همبستگی متغیر کنترلی) پیش آزمون ( و متغیر 

 ها اثر پیش آزمون در مدل تأثیر ندارد.مستقل بوده، رعایت نشده است. اما خللی در آزمون بین گروهی وارد نمی شود تن

همچنین وقتی اثر تفاوت پیش آزمون برداشته می شود و میانگین ها تعدیل می شوند در پس آزمون نیز تفاوت معنی دار 

 است که از نظر آماری معنی دار  829/88در بین گروهی باکنترل پیش آزمون برابر  F دیده می شود و به تعادل می رسند. مقدار 

دانش آموزان در پس آزمون روش تدریس  زیست شناسیمی باشد. به عبارتی بین میانگین نمرات میزان درک مفهومی درس 

( تفاوت معناداری وجود دارد.که این تفاوت  32/1( و در پس آزمون روش تدریس سنتی ) 11/1آموزش مجازی مبتنی بر وب )

دانش آموزان بعد از روش تدریس آموزش مجازی  زیست شناسیدرس  به نفع گروه آزمایش در افزایش میزان درک مفهومی

 (. p >12/1وسطح معنی داری    F=  829/88مبتنی بر وب می باشد. مرحله پس آزمون 

پس فرضیه اول پژوهش )استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب موجب درک مفهومی بیشتر درس زیست شناسی دانش 

 شود.سنتی می شود( تأییـد میآموزان نسبت به روش تدریس 
 

استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب موجب توانمندی تجزیه و تحلیل بیشتر درس زیست بررسی فرضیه دوم پژوهش : 

 شناسی دانش آموزان نسبت به روش تدریس سنتی می شود.
 

 ( برای توانمندی تجزیه و تحلیل ANCOVA: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره آنکوا ) 88جدول 

 
 مجموع

 مجذورات

درج

 آزادی ه

 میانگین

 مجذورات
 F نآزمو

 سطح

 معناداری
Eta2 توان آزمون 

 9191/ 1211/ 2911/ 8/218 8/181 2 9/292 همگونی شیب رگرسیونی

 2191/ 1131/ 1981/ 2/111* 2/211 8 2/211 اثر پیش آزمون

 8/111 1881/ 1181/ 13/922** 32/193 8 32/193 بین گـروهی

     8/111 21 18/113 خطا

      11 839/181 کل

 12/1و  * معناداری در سطح  18/1** معناداری در سطح 

 

  218/8مربوط به بررسی همگونی شیب رگرسیون برابر با  Fمالحظه می شود در سطر اول  مقدار   88چنانکه در جدول 

معنی دار نیست. این نشان می دهد پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیونی )تعامل بین متغیر  12/1که از لحاظ آماری در سطح 

ه و تحلیل درس میزان توانمندی تجزی  Fپیش آزمون و مستقل ( رعایت شده است.چنانکه در جدول باال مالحظه می شود، مقدار 

دانش آموزان در دو گروه روش تدریس آموزش مجازی مبتنی بر وب و روش تدریس سنتی مربوط به ردیف اثر  زیست شناسی

معنی دار است. این نشان می دهد اگر در میانگین ها تعدیلی  12/1که از لحاظ آماری در سطح   111/2پیش آزمون برابر با 

معنی داری وجود دارد. یعنی تفاوت میانگین ها هم با تعدیل و هم بی تعدیل معنی دار است.  صورت نگیرد نیز بین آنها تفاوت

 پس یکی دیگر از پیش فرض ها که همبستگی متغیر کنترلی)پیش آزمون ( و متغیر مستقل بوده، رعایت شده است.

نی دار ر پس آزمون نیز تفاوت معهمچنین وقتی اثر تفاوت پیش آزمون برداشته می شود و میانگین ها تعدیل می شوند د

است که از نظر آماری معنی دار   922/13در بین گروهی باکنترل پیش آزمون برابر  F دیده می شود و به تعادل می رسند. مقدار 
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ون روش دانش آموزان در پس آزم زیست شناسیمی باشد. به عبارتی بین میانگین نمرات میزان توانمندی تجزیه و تحلیل درس 

( تفاوت معناداری وجود دارد که این  11/1( و در پس آزمون روش تدریس سنتی ) 22/1ریس آموزش مجازی مبتنی بر وب )تد

دریس دانش آموزان بعد از روش ت زیست شناسیتفاوت به نفع گروه آزمایش در افزایش میزان توانمندی تجزیه و تحلیل درس 

(پس فرضیه دوم پژوهش  p >12/1وسطح معنی داری    F=  922/13زمون آموزش مجازی مبتنی بر وب می باشد. مرحله پس آ

)استفاده از آموزش مجازی مبتنی بر وب موجب توانمندی تجزیه و تحلیل بیشتر درس زیست شناسی دانش آموزان نسبت به 

 شود.روش تدریس سنتی می شود( تأییـد می

 
 

 بحث و نتیجه گیری 

فرهنگی و محیط  -داشتن زمینه های مناسب)فنی،مخابراتی، مدیریتی، سازمانی، اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به دلیل 

(. 8932محلی( جهت استقرار نظام آموزش مجازی یکی از قطب های اصلی اجرایی نمودن طرح مذبور در ایران است )بزی،نادر

ناوری هتر از این شیوه، همگام شدن با تکنولوژی و فبنابراین با توجه به اهمیت آموزش های مجازی در این استان برای بهره گیری ب

 روز در عرصه های آموزشی امری ضروری به نظر می رسد .

در جواب به فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود تفاوت از نظر میزان یادگیری بین دانش آموزان آموزش دیده به صورت 

بین میانگین های دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی دار مجازی و دانش آموزان تحت آموزش به روش سنتی، می توان گفت 

وجود دارد؛ یعنی آموزش مجازی بر میزان یادگیری زیست شناسی ،مبحث تولید مثل پایه یازدهم دانش آموزان دختر شهرستان 

زان دختر آمودلگان مؤثر واقع شده است و باعث افزایش میزان یادگیری زیست شناسی مبحث تولید مثل پایه یازدهم دانش 

شهرستان دلگان بعد از آموزش مجازی شده است. به عبارت دیگر آموزش مجازی توانسته تاثیر قابل قبولی در افزایش میزان 

یادگیری زیست شناسی ،مبحث تولید مثل پایه یازدهم دانش آموزان دختر شهرستان دلگان )گروه آزمایش (نسبت به گروه گواه 

 )روش سنتی ( داشته باشد.

ر آموزش مجازی وقتی می گوییم یک دانش آموزیاد گرفته است که خود دانش و مفهوم مورد نظر را کشف کند و یا د

تولید کند. در آموزش سنتی معلم محور است و آموزش مجازی دانش آموز. از این رو در آموزش سنتی تأکید بر انتقال دانش 

ا و مشاور را دارد و تأکید بر یادگیری دانش آموز است. در اینجا توسط معلم است ولی در آموزش مجازی، معلم نقش راهنم

یادگیری یعنی تولید دانش، دانش آموز همه کاره ی فرآیند آموزش است. همچنین در دیدگاه سنتی وظیفه محوری آموزش 

ا در دیدگاه آموزش به ،آماده کردن شاگردان برای زندگی است، از این رو مدرسه به صورت مجزایی از جامعه دیده می شود. ام

 صورت مجازی، آموزش بخشی از زندگی است و دانش آموزان فرا می گیرند که چگونه با مسایل واقعی جامعه روبرو شوند.

آموزش سنتی معتقد است که کسب دانش، نیاز به تمرکز و انضباط دارد و وظیفه معلم، ایجاد نظم برای یادگیری است. 

سب دانش محدود به محیط خاص نیست و وظیفه معلم به عنوان راهنما و مشاور طراحی و ایجاد آموزش مجازی معتقد است که ک

محیط یادگیری است. رویکرد سنتی ،تکرار را برای یادگیری مهم می داند رویکرد مجازی معتقد است که هر دانش آموز ،ویژگی 

ا می یابد. در رویکرد سنتی همه دانش آموزان یکسان ها و استعدادهای منحصر به فرد دارد و هر دانش آموز استعداد خودش ر

 تصور شده و تالش می شود همه دانش آموزان به نتیجه واحدی برسند.

در تدریس زیست شناسی به شیوه سنتی برای مشاهده داخل سلول و یا جاندارانی که در ایران وجود ندارند بد فهمی ایجاد 

می ها و تقویت یادگیری می شود. از مزایای دیگر آموزش مجازی اینست که می شود، ولی آموزش مجازی باعث اصالح بدفه

دانش آموز را وادار به تفکر می کند. بر اساس فعالیت های ذهنی مانند مفهوم سازی ،توانایی قضاوت کردن و فرق گذاشتن میان 
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تحلیل تقویت می  تفسیر یافته ها و تجزیه و پدیده ها، توانایی تحلیل کردن، قابلیت تشخیص و کشف رابطه میان متغیرها ،توانایی

شود. این شیوه یادگیری فرصت اندیشیدن، خالقیت، تفکر منطقی و تجربه متعامل دانش آموزان با همدیگر را فراهم آورده و 

ثیر مثبتی بر اتاثیر مثبتی بر موفقیت اندیشیدن ،خالقیت،تفکر منطقی و تجربه متعامل دانش آموزان با همدیگر را فراهم آورده و ت

 موفقیت تحصیلی آنها می گذارد. چیزی که روش های سنتی و معمول یادگیری فاقد آن می باشند.

الزم به ذکر است که نتیجه گیری در مورد بررسی تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری زیست شناسی، با یافته های 

(،االنگوآو 2182(،آلن وبرادلی )8911(، خطیری )8932و حسینی ) ( غفوریان8932(، قندالی و ضرابیان )8931صوفیان و عزیزی )

( همخوانی 8931( و خسروی نژاد و همکاران )2181( ،اوزگور و اوزگور)2189(،روندون ،ساسی و داندراد)2182اسماعیل )

ن ترتیب نتایج همی داشته و حاکی از آن است که روش های نوین نسبت به روش های سنتی تأثیر بیشتری بر یادگیری دارند. به

( با عنوان مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی با روش سنتی که نشان داد عملکرد 8913پژوهش میر حسینی )

دانش آموزانی که بوسیله نرم افزار آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیده اند از پیشرفت 

 قابل مالحظه ای بهتر بوده است، همسویی دارد.تحصیلی به طور 

در تبیین فرضیه اول )آموزش مجازی در افزایش درک مفهومی درس زیست شناسی، مبحث تولید مثل پایه یازدهم دانش 

آموزان دختر شهرستان دلگان تاثیر دارد( می توان گفت که دانش آموزان در اکثر موارد بخصوص در روش های سنتی صرفا به 

کردن مطالب اکتفا می کنند و قادر به توضیح دادن و استدالل علمی نیستند چرا که روش های سنتی باعث تضعیف درک  حفظ

مفهومی دانش آموزان می شود. آموزش مجازی این موقعیت را فراهم می آورد که دانش آموزان موضوعات زیست شناسی را 

ن مطالب و یادگیری سطحی مطالب فاصله بگیرند. تفکر و درک مفهومی به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار دهند و از حفظ کرد

زمانی پرورش می یابد که دانش آموزان فرصت کافی برای تعمق و تفکر داشته باشند. در کالس های درس سنتی تفکر و درک 

 کر و درک مفهوم درسمفهومی مفید و مؤثر نخواهد بود و در آموزش مجازی دانش آموز فرصت کافی دارد و باعث افزایش تف

می شود اگر دانش آموز درباره چیزی که می خواهد بیندیشد ادراک مفهومی یا دانشی نداشته باشد قادر به تفکر و تجزیه و 

تحلیل آن موضوع نخواهد بود و دانش آموزان کم کم به این روحیه و دید می رسند که باید با تردید منطقی و مفهومی به مسایل 

موزش مجازی برای افزایش تفکر و درک مفهوم درس بسیار بهتر مؤثرتر از کالس های سنتی است. با توجه به نگاه کنند و آ

تحوالت شگرفی که در علوم و فناوری اطالعت حاصل شده و نظریه ها و رویکردهای جدیدی که نسبت به علم و روش های 

اند  ل حقایق علمی و تأکید بر محتوای دروس دست برداشتهآموزش آن مطرح شده است، دیگر متخصصان تعلیم و تربیت از انتقا

یادگیری تأکید دارند و یادگیری روش علمی و کسب نگرش های علمی -و اکنون بر روش و نگرش علمی در فرآیند یاد دهی 

ای دانش با روش های سنتی امکان پذیر نیست و باید به جای آن ها از روش های جدید استفاده شود.  در آموزش مجازی بر

آموزان این اطمینان حاصل می شود که اگر نظر مخالفی راجع به مطلبی که ارائه می شود داشته باشند می توانند آن را در گروه 

همکالسی ها و با تماس با معلم آنرا مطرح کنند و در صورتی که از آن حمایت کنند مشکلی برای آنها بوجود نمی آید و در 

 صورت منطقی به ارائه نظرها و دیدگاه های خود می پردازند . بحث، همه دانش آموزان به

در تببین فرضیه دوم )آموزش مجازی در افزایش تجزیه و تحلیل درس زیست شناسی، مبحث تولید مثل پایه یازدهم دانش 

د گاه یاد هر دی آموزان دختر شهرستان دلگان تاثیر دارد( می توان گفت که افزایش توانمندی قدرت تجزیه وتحلیل از اهداف

یادگیری می باشد. این توانمندی می تواند از راه تمرین و تکرار به دست آید که در آموزش مجازی دانش آموز می تواند -دهی 

هر چند بار مطالب را برای خود تکرار کند و برای تسلط به این هدف به فرآیندهای شناختی سطح باال نیازمند هستیم که با توجه 
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زش به این هدف مهم می رسیم. چون در این نوع آموزش دانش آموز در جریان یادگیری نقش مؤثری خواهد داشت به نحوه آمو

 و در واقع با توجه به تکرار، مطالب مورد بحث را یاد خواهد گرفت.

ه و تحلیل یدر آموزش مجازی زیست شناسی به دلیل استفاده از انیمیشن ها، مهارت های ذهنی سطح باال نظیر کاربرد و تجز

تقویت می شود. در این نوع آموزش موقعیتی فراهم می شود که دانش آموزان در مورد موضوعات زیست شناسی به بحث و 

تبادل نظر بپردازند و آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. با توجه به ارتباط و بحث و تبادل نظر با دیگر همساالن خود 

پرسش های هدف دار در زمینه درسی باعث به چالش انداختن ذهن دانش آموزان و در نتیجه افزایش  در گروه و مطرح کردن

مهارت تجزیه و تحلیل می شود. چنین شرایطی به خوبی در آموزش مجازی وجود دارد در حالی که در روش تدریس سنتی 

د ندارد. حتی طراحی دروس در آموزش مجازی مجالی برای مباحثه دانش آموزو تجزیه وتحلیل موضوعات مورد در آموزش وجو

اگر با پایین ترین کیفیت هم باشد نیز می تواند سبب تقویت قدرت تجزیه وتحلیل در دانش آموز شود. در این پژوهش انتظار می 

عنی مرفت که در سطح توانایی تجزیه وتحلیل دو گروه مشابه عمل نکنند بر همین اساس فرضیه فوق تایید می شود و تفاوت 

( ،عاشوری و کجباف 2112( و  ویلمز)2112داری بین دو گروه مشاهده شد. این یافته ها با پژوهش های شیخ زاده و مهر محمدی )

 ( همسو است.2181( و پودار)2182(،چیو )2182)

و افت  تمیزان پیشرفت تحصیلی یکی از معیارهای اصلی کارایی هر نظام آموزشی است.ذبنابراین بررسی علت های پیشرف

تحصیلی یکی از اساسی ترین موضوعات پژوهش در نظام آموزش و پرورش است. یکی از این عوامل روش آموزش است به 

همین سبب این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی روش آموزش مجازی مبتنی بر وب و سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست 

ر عصر حاضر امری پذیرفته شده است و کاربرد فناوری های رایانه و شناسی انجام شد. ناکارآمدی روش های سنتی آموزش د

اطالعات جهت بهبود کمی و کیفی فرآیند آموزش اجتناب ناپذیر می باشد. در توجیه نتایج بدست آمده باید گفت که در آغاز 

البی آوری اطالعات و ارتباطات نقهزاره سوم جهانی و ورود به عصر دانایی قرار گرفته ایم. زمانی که با پیشرفت روز افزون فن 

عظیم در جهت متحول کردن،روش ها، ارتباطات، همکاری، سرعت فکر کردن، شناسایی و بهره برداری، به کارگیری و ماهیت 

منابع مخصوصاً دانش بوجود آمده است. در حقیقت مهم ترین تأثیر استفاده از فن آوری آموزشی در عرصه های علمی، اجتماعی، 

و .....تبدیل شدن دانش به عنوان یکی از منابع پیشرفت جوامع انسانی است. در این عصر مرزهای دانش وسیع تر شده و  اقتصادی

محیط یادگیری به شکلی جدید معنا می یابد. دیوارهای مدارس سنتی فرو می ریزد و آموزش همیشه و در هر کجا در اختیار افراد 

ش می یابد و امکان استفاده از منابع اطالعاتی در کوتاه ترین زمان ممکن در مسافت قرار می گیرد. فرصت های یادگیری گستر

یادگیری جواب گوی نیازهای فراگیران نیست. در نتیجه فراگیران -های دور میسر می گردد. امروزه روش های سنتی یاددهی

ی یکی از راه حل های برخورد با چنین مشکالت لذت ناشی از علم را نمی فهمند و مدرسه برایشان خسته کننده و ناخوشایند است.

 (.8911پیاده کردن شیوه های جدید در آموزش و پرورش و تدریس است)امینی ، 

در تبین این یافته ها می توان گفت که روش مبتنی بر وب دارای مزایای بسیار است که از مهمترین آنها می توان به فعال 

کان دلخواه اشاره کرد. عالوه بر آن می توان به دسترسی آسان و سریع به محتوای آموزشی، بودن یادگیرنده و مطالعه در زمان و م

مطالعه با سرعت دلخواه، عدم نیاز به رفت و آمد، صرفه جویی در زمان و هزینه های تحصیلی و استفاده از ابزارهای نوین برای 

ن باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و خود کار آمدی دانش آموزا آموزش اشاره کرد. این مزایای بسیار بویژه فعال بودن یادگیرنده

 (.8919می شود)شیخ زاده و مهر محمدی، 

در همین راستا می توان گفت که عالقه دانش آموزان به کار با رایانه می تواند ،سبب گرددکه یادگیری با سرعت بیشتری 

و یاد داری است استفاده از رایانه می تواند،با ایجاد حس  صورت گیرد و نیز از آنجا که محور اصلی یادگیری ،یادگیری عمیق
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کنجکاوی ،موفقیت هایی را برای فراگیران ایجاد نماید .از سوی دیگر،به علت بهره گیری از قابلیت های گوناگون صدا 

آموزان  را برای دانش،تصویر،گرافیک و پویانمایی،نرم افزارهای چند رسانه ای هم زمان چند حس را به کار گرفته و این امکان 

ایجاد می کند که بتوانند مطالب را جذاب تر،متنوع تر و کامل تر دریافت کنند و این سبب درک بهتر مفهوم مطالب می شود 

.فیلم آموزشی این امکان را برای آزمودنی ها فراهم کرده تا به دفعات نرم افزار های درسی را مشاهده کرده و در واقع نیاز،پخش 

متوقف و مراحل مختلف آن را تجزیه و تحلیل کنند و از این قابلیت برای فهم و یادگیری بیشتر کمک شایانی گیرند.در فیلم را 

تحقیق حاضر شیوه ی آموزش نقش آموزشی معلم را تغییر داده و به جای اینکه معلم در کالس درس حضور داشته باشد و 

یق فیلم و رسانه ی آموزشی به فراگیران انتقال دهد )ضامنی و کاردان آموزش حضوری انجام دهد،شیوه آموزشی خود را از طر

2181.) 

کالس های آموزش سنتی دیگر دارای اثر بخشی چندانی نیستند، زیرا وابسته به زمان و مکان خاص بوده و نمی توانند بافت 

ای خاص خود)متن،تصویرو طرح خطی واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند. متن های چاپی نیز به سبب محدودیت ه

(مشکل آفرینند. جهت گیری درونی هدف در فراگیران مجازی بیشتر است در حالی که در فراگیران سنتی، جهت گیری بیرونی 

هدف بیشتر می باشد. چرا که جهت گیری درونی تأکید بر یادگیری و تسلط بر مطلب دارد در حالی که جهت گیری بیرونی 

(. همان گونه که می دانیم بر خالف فراگیران در نظام 2112و تایید توسط دیگران دارد )دانکن و مک کیچی  تاکید بر نمرات

سنتی، در نظام مجازی فراگیر در کنار همدرسان و مدرس قرار نگرفته و لذا چندان خود را نیازمند به تأیید دیگران نمی بیند بلکه 

ه و بر آن تسلط پیدا کند. جهت گیری درونی با استفاده از راهبردهای یادگیری رابط می بایست به اتکا برخود مطلب را یاد گرفته

مستقیم دارد و از آنجا که جهت گیری درونی در فراگیران مجازی بیشتر است پس راهبردهای یادگیری نیز در فراگیران مجازی 

 (.2111بیشتر است )ضیا حسینی و صالحی، 

چنین تنظیم تالش،با توجه به شرایط خاص محیط های مجازی و نیاز به خود در خصوص مدیریت زمان و محیط و هم

( چرا که روش برخط 2119اتکایی بیشتر فراگیران، پیشرفت بیشتری نسبت به فراگیران سنتی دارند )کانینگهام و بیلینکزلی 

 ن امکان کنترل بر روی زمان، چرایی ومحدودیت های زمانی، مکانی و مواد فیزیکی را از بین برده و به میزان زیادی به شاگردا

(. آموزش مجازی برای دانش آموزان محیط مناسبی ایجاد می کند که 2188چگونگی مطالعه را می دهد )برناردبراک،لن و پتون 

چانگ )در آن فراگیران باید مسئولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند چرا که آنها می توانند روند یادگیری خود را کنترل کنند 

2112.) 

نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که آموزش مجازی باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود. این الگو دانش 

آموزان را برای تحلیل، تفسیر و پیش بینی ترغیب می کند و در این نوع آموزش مفاهیم علمی بر اساس رغبت و انگیزه به 

ن در این روش نقش راهنما و تسهیل کننده دارند. به عبارتی دیگر در پژوهش حاضر علی رغم یادگیرندگان ارائه می شود و معلما

تغییر شیوه آموزشی از آموزش حضوری به آموزش غیر حضوری، تغییر نقش معلم در امر آموزش، کاهش تقابل چهره به چهره 

 رد بلکه اختالف آماری معنی داری در کیفیتمعلم و دانش آموز و عدم آموزش مستقیم معلم نه تنها کیفیت آموزشی افت نک

آموزشی مشاهده شد. از این رو بنظر می رسد نظام آموزش از راه دور با استفاده از رسانه های آموزشی دیداری در  آموزش 

ظهور  و درس زیست شناسی می تواند جایگاه قابل تأملی داشته باشد. هم چنین با توجه به توسعه فن آوری و با ترکیب رسانه ها

رسانه های پیشرفته تر و توانمند تر با داشتن قابلیت ایجاد ارتباط های دو طرفه معلم و دانش آموز، همراه با صدا و تصویر در هر 

 زمان و مکان دلخواه، این شیوه آموزشی بتواند مکمل مناسبی برای آموزش معلم محور در آموزش دروس مختلف باشد.
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و نتایج فرضیه های تحقیق، دست آورد و نتیجه این پژوهش معرفی آموزش مجازی مبتنی بر  با توجه به مطالب ارائه شده

وب به عنوان روشی کار آمد در آموزش زیست شناسی می باشد. بطور خالصه، نتایج این پژوهش نشان داد آموزش مجازی بر 

ن سزایی دارد که نشان دهنده مؤثر و مفید بودن ایمیزان یادگیری دانش آموزان پایه یازدهم در مفاهیم مبحث تولید مثل تأثیر ب

، تانیلی 2181روش آموزشی می باشد. این یافته ها با پژوهش هایی که در کشورهای دیگر از قبیل قبرس )اوزگور و اوزگور،

 م خوانی دارد.( انجام شده ه2113( و آمریکا)اس اندرید،ال بانکر،)2181(، چکسلواکی )هباکووا،2181(، تایلند )نوی تیم،2113)
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